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નિવૃત થઈ પાછા કરતા ઘણા ભાગે આપગ્રાની શાહી 

ઇમારતો જેવાને ટોળેટોળાં આગ્રામાં ઉતરી પડતાં નેવામાં 

આવ્યા છે. તેવીજ રીતે રુજરાત અને હિન્ડુસ્યાનનાં 

જુદા જુદા ઈલાકાઓમાંથી સુસલમાન લોઇઈએ અજગેર 

શરીફાના “ખ્વાજા ગરીખન નવાઝના ઓરસના ટાંકણે 

આવેછે, તેઓમાંથી પણુ ઓરસની ક્રિયા પૂર્ણ થતાં ઘણા 

માણુસો નજીક પડતું હોવાથી આગ્રા જેવાની ઈચ્છા ક્ર્ર્છે 

અને “એક પથ રે કાજ” કરેવતને અનુસરી આગ્રાના 

રસ્તો લેછે. 

૨ગુન, કલકત્તામાં વસતા સુરત જીલ્લાના કેટલાએક 

સુરતી વણેોરા શેડીયાઓ ઉત્તર હિન્ડુસ્થાનની શાહી 

ઇમારતો જેવા માટે વિશેષ કરી અકટોબર-નવેમ્બરમાં * 

પ્રવાસ કરતા આચ્રામાં નેવામાં આવેછે. 

આગ્રા કૈ જ્યાની ભાષા શુધ્ધ ઉર્ટું છે, અનેં 

સામાન્ય રીતે ત્યાના કોૌઇપણુ માણુસ ગુજરાતી બોલી 
જૈ સમજી શક્તો નથી. તેવીજ રીતે આપણા શુજરાત' 

કાડીઆવાડના હિન્દુસાઈઓ (પ્રવાસીએ 2 પણુ ઘણે ભાગે 
શુધ્ધ ઉર્ડ સમજી રાકતા નથી, તેમ સુસલમાન ભાઇએ 

જે ઉર્ટુ સર્મજી શકેછે, છતાં અપરીચિત્ત જગ્યા છાવાને 



કારણું સર્વે ઈમારતો વગર ગાઇડે (ભોમિચે) ન્નેઈ 

શક્તા નથી. ત્તે ઉપરાંત કેટલીક અગવડો વેઠવી પડેછે? 

ફોઈ સુંદર વસ્તુ જેયા પછી પોતાના મિત્રોને 

ખતાવવાની સ્વાભાવિક રીતે ઇચ્છા થાયછે; તે પ્રમાણે 

કલકત્તા ખાતે મારા મિત્ર મી, સુલેમાન સુસાજી અસમાલ 
સાહેબ ફે જેએ દક્ષિણુ આફ્રિકા (80018 50910૮0) નું 

એક્સપોર્ટનુ કામ કરનાર એક સોટા વેપારી ત્તરીકે જાણી- 

તાછે, તેઓ સાથે મારા ઉત્તર હિન્ડુસ્થાતતા મવાસ 

સ'બધી વાતચીત યતા તેએએ આગ્રા અને ફતેહપુર 
સીકોની શાહી ઇમારતો સબધી થોડાંક “બૈતિહાસિક 

વર્ણન સાથે આપણા શુજરાત કઠીઆવાડના દેશી પ્રવાસી- 
*એને પ્રવાસ દરમ્યાન આગ્રા અને ફ્તેઢપુર સીકોની 

ઈમારતો નેવામાં ઉપચોગી થઇ પડે એવું એક 

નાન કડું સુસ્તક લખવાને મને આગ્રાહ કર્યો પર'લુ સવારથી 
સાંજ પર્યત જેને આજીવિકા અથેજ પરિશ્રમ કરવે 

પડત્તા હોય; તેવા માણુસે સાહિત્ય સેવાની ભાવના 

ન્ન્સાખવી એ એક પ્રદારની ટૂરાશાજ ગણાય. ! એવા 

મનુષ્યોની ભૂલે! તયા ખામીઓ રહી જય, એમા પણુ 

આક્ષર્ય શું? વળી મારી માતૃભાષા ગુજરાતી નથી, 
છતાં સુ“૪રાતવાસી એટલે ગુજરાતી ભાષાનું જ્ઞાન તેઃ 

ખરૂ, પણુ હુ ઉર્દુ કે ચુજરાતીને! લેખક નથી આવી 



પરિસ્થિતિ વચ્ચે આવા ઉપયોગી વિષયને સવગ સુંદર 
બનાવવાનુ' કઠલુ થઈ પડયું, છતાં ઈશ્વર કૃપાએ મને 

કલકત્તામાંજ ફેટલાએક સાહિત્ય પ્રેમીઓને! સત્સ'ગ થવાથી 

તેવા ભાઇએની સહાયથી વિષયને સરલ અને રેચક 

અનાવવા ગ્રયત્ન કર્યો છે, અને મારા મિત્ર મી. સુલેમાન 

સુસાજી અસમાલ સાહેમ તયા વેપારી લાઇનનાં બૅ 

અગત મિત્રોના આગ્રહ ઉપર અમલ કરતા આ પુસ્તક 
લખવાની સહાય મે* સ્વીકારી જેનું” આ પુસ્તક પરિણામ 
છે. કોઇપણુ જતની અલકારી ભાષા બનાવી લખવાને 

બદલે મારી સાદી ભાષામાં વાચચ આગળ રજી કરૂંછું 

અને આશા રાખુ છું કે, વાચકવૃ'દ મારી ભાષામાં રહેલ 

રોપ, વાકય રચના, કે વ્યાકરણુ માટે મને દોવિત ન 



ઇતિહાસિડ ઈમારતોને જાળવી રખવાર્ની'હમદો કોળજીનો 

પ્રતાપે આપણી મહાન બ્રિટિશ સરકાર કોટે, ખર્ચે એ 
ઇમારતોને સારી હાવતમાં સાચવી અમરે કમા 

આપણુ દેશ અગેજ અમલને આભારી છે. ણી 
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ર આ પુસ્તક તૈયાર કરવામા નીચે લખેલ પુસ્તકોનો 

આધાર લેવામા આવ્યાછે “-- 

૯ હાજી મહુમ્મદ સ્મારક ગ્ર"'થ”--પ્રકાશક રવિશ્'ર 

શહારાકર રાવળ. ક 



દ 
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અ પુસ્તકમાં ટેઇિ દોષ તેમજ પ્રેયની કોઇ ભૂતથી 

રહીગચેલ ભૂલે! સુધારો શુદ્ધિ પત્ર આપ્યુ છે, છતાં કોઇ 

સ્થળે તેવી ભૂલે નજરે પડે તો વાંચક વર્ગ સુધારીને 

જ્રાવાર્થ ઉપર ધ્યાત અપ્શે ઝેવી સશ છે. - 

આ સુસ્તક માંહે વણુવેલ દૃપ્યોનું' મે જતે 

નિરીક્ષણુ એક કરતાં વધુ વખત કરેલ છે. છતાં પણ 
અતેક વિદ્વાનાનાં અસેજી, ઉડ, હિજી, સ્ુજરાતી વિગેદે 

જ્ઞાષામાં પગટ થયેલ તે તે સબપનાં સુસ્તકો, તથા 
વર્તમાન પત્રો વિગેને! આધાર લઇ આ પુસ્તક તૈયાર કર્યું 

છે, તેથી પૂર્ણ આશા છે કે, ગુજરાતી ભ્રાષામાં આવી 
પૂણું માહિતીવાછું સુસ્તર ગુજરાતવાસી પ્રવાસીઓને 
મુસાફરીમાં સહાયલુત થરો, તો હુ મારો પરિશ્રમ ' 
'સકૂળ થયેલો માનીશ. 



1 

“ મિરાતે આલમગીરી ”--કર્તા જી. એ. શેખ જીના- 

ગઢ રાજ્યના નવાખ સાહેમના તવારીખ નવીશ. 

જસહાને સગ્નાટ અકભર'--સૂછા લેખક મકિમ 
ચદ્ર લાહિડી. અતુવાદક ભીમજી હુરજીવન પરીખ. 

“૧'પત્ટ્ટ વૈગ)/ક તદ 4૪% ?--0% 11૯4૬ €૦1 

11, 4. ૮૪૯1 1. ૨. 06. ૩- 

* અર્જૈતાજ”--(આગા ઝેટરુ માઇતુલ આસાર, 

દરખારે અકબરી, ઇમ્પીરીયલ ગેઝરેટર, હૅન્ડ બુક ટુ આમ્રા 

અન્ડ ધી તાજ, સેન્સસ શ્પિર્ટ ઇ. ક્ષ. ૧૯૧૧, એનસુ 
શનલ કૅશ, સ્ટેટમેન્સ યર ખુફ, આમા અખબાર 

વિગેરેના આધારે ખખાચેલી ) કર્તા--વાહેદયારખાન ઇ 7- 

“ઝઆથ્ા અને હિલ્હી”“--(ટ્રગ્યુસસ સાહેમની 
પાંડા ૦ 1તતોત0 કતવ :ડિતિડતત્તા 4₹૦2€010૪ાંવ્થ 

10૮[૦૫5 વિગેરેના આધારે લખાયેલ ) કર્તાન્ન્્ફેરદુન 

માણુકછી પાવરી ઇ. &. 
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જહાલાતે રાહી ઈમારાત ”--કર્તા--મોહુમદ ઠાલે* 

ખન અપ્ખરાખાદી, 

જતવચેતન “--કલકત્તાથી પ્રગટ થતું ગુજરાતી 

માસીક ૧૯૨૩નો! દિવાળી અક પ્રે. ખેની પ્રસાદના 

જહાંગીરના ઇતિહાસના આધારે લખાયલે ૨૦ 

પૂમ-કેતુનો લેખ. 

જસૈેચ્યા હુતે હિંદ ”--કર્તા--હાફેજ અખડુરેહમાન 
સાહેબ અમૃતસર. 

જસતોરમા”--પ્રયાગનુ' હિ'દી માસિક જાનેવારી 
૧૯રપને અક. 

“જલ કિડ શ1૧0,“--3010 14007૯000૯૬ 1925 

॥ ઝુખદ્રાતે લૈમુરીયા ”--પ્રચોજક સેયટ જડુરૂલ- 
સન મોસવી. 

આ ઉપરાંત અનેક પુસ્તકો તથા પનિકાએનો 
બાધાર લીધોછે, એટલા માટે તે સર્જ પુસ્તકોના લેખકો, 
અનુવાદફે, તથા સ'પાદક્ો વિગેરેનો અત:કરણુ પૂર્વક 
આભાર માતુ છં 



4લમાન હાજી મુસાજ્ઠ અસમાલ સાહેબ, કલકત્તા 
(કકોર-નિવામી. ) ૬ 



૫૮૬ 

અર્પણુ પત્રિકા. 
મહેરબાન નેકનામદાર, શેઠે સુલેમાન 

હાજી મુસા અસમાલ સાણેબ* 

અપ્પના ખુગ્દ્રિખળ અને ઉદારતા ભરેલાં 
'કામાથી આપનું નામ મશહુર અને લોક પ્રિય 
થઇ ષડેછું છેં વિશેષે કરીને કેળવણી અને સાહિત્ય 
તરફનો આપને શુદ્ધ ભાવ સુપ્રસિદ્ધ છે. અને 
તેના ઉત્ત જન અર્થે (માસ કરી સુસલમાન કે।મના 
ભલા અને ઉદ્ધાર માટે) આપના તરક્થી પ્રયત્નો 
સ્રતત ચાલુછે આવા આવા ગર્વેત્તમ ગુણથી 
આપના પ્રત્યે મારા ખરા અતઃકરણુની લાગણી 
અત્તે ભાવના સ્ષઠુરતાં આપ નામદારની રજામ'ટીથી 
આ લઘુ પુસ્તક આપ સાહેબને અર્પણુ કરવાથી 
હું મતે પોતાને ભાગ્યશાળી માનુછું. 

લી. આપને નચ્નસેવફે- 
મુનશો મોહમદ હુસેન ખલસારવી. 



અતુક્રમણિકા. (૮૮##//,/ 

વિષય, ચૃછ, 

આગ્રાનો ટુક ઈતિહાસ ર ૧-૭ 

આગ્રા શહેરતું સામાન્ય વણુન , જ હ-૧૦ 

મુસાફરે માટે જરૂરી નોંધ ક ** ૧૦-૧૨ 

આગ્રાની ઇમારતો કરે ** જ૪-૧૫ 

નામેમસ્છીદ ક સ. “૬, વૃ 
આગ્રાનો અકબરી કિલ્લો (તે સાહેલી 

ઇમારતો સાથે ) કી ૧૭-૪૭ 
કલ્કાનુ' સામાન્ય વર્ણુન, દિવ્હી દરવાજે, અથવા 

પ્રવેશ દ્વાર, હાથીપો” દરવાજે .** ૧૪-૨૦ 

સાવી મસ્જીટ ટ “** ર૨૬૧-૨૪ 

દશન દરવાજો મીતાબજાર જ ૨૪ 

દિવાનેઆમ, સૈહદરી, ઝરૂખા ન ૨૫-૨૬ 

શણાજે જહાંગીરી, સલીમગઢ, જતાના 
મીના બજાર, નગીના મસ્જીદ ૪* ર્છુ-ર્દ 

સચ્છીલુવન, મહીરાનત રામરતત, સ'ગીન 

તખ્તો, હુસ્મામે શાહી ન." રૂહે-સઝ 

દિવાને ખાસ, જનતાના મસ્જ# “ન ૩૩-૩૪ 



૯ 
૨ 

સમન ખુર્જ અધવા જસસાઈન ટાવર, 
પચ્ચીસી (શેત્રજ) .... *,.* ૩૪-૩૬ 

ખાસમણેત અથવા આરામગાહુ .... * ૩૪-૩૮ 

તેહુખાના, શાહી જનાનખાના ( અ'તઃપુર) 
અશુરીણાગ ડેર ક ૩૮-૪૧ 

શીશમણેલ .... પ ક ૪૨ 

જહાગીરી મહેલ દ ક ૪૨-૪૩ 

અઠળરી મહેલ, કુતુગખાના, ડૅવદી, 
જેધશ'ાઈનો મહેલ, અમરસિંહ દરવાળે ૪૪-૪૬ 

પખ્લીફ પાર્ક રૂમીખઃન કેટેલે ર 

આમ્રાનો જગપ્રસિદ્ધ તાજસહુલ ...: ૨૯-૭૪ 
(તાજમહેલ કેમ ખ ધાચો ? આરભથી અતત ચર્યત 
જાણવા ઇતિહાસિક વિગતે! સાથે લર્ણુન ) ,,., 

એતેમા દુટ-દોલા ( નરજહાનના પિતા સીરઝાં 
ગ્યાસ બેગંનાો મકખર્ા ) નૂરજહાંનની કથા 
તથા ઇતિહ્ાસિક વર્ણુન સાથે "મ છદ૮-૮૯ * 

ચીનીનોા રોજે ૦ ન ક હમ 

(અકફજલખાન કવિ, અને શાજ્હાનના 

વજીર શુકરૂલખાંતનો મફર ) 

રામબાગ (નૃર-અફશાંબાગ 7 ક ૯્ન્-્લ્૧ 

સિક'દરા-અકળરનોા મકબરા “* ૬૯૧-૧૦૪ 
(જાણુવાનેગ ઇતિહાસિક સાહિતીસાથે વર્ણન 



ફેતેુપ્ુર-સીઢી શ રી ૧૦૫-૧૩૫ 

કૂતેહુપુર સીકીનુ સામાન્ય વર્ણુ ન, સેખસલીમ 
ચિસ્તી રે,અ.ની કથા, સેખસાથે અકખરતો 
સેળાપ, જહાંગીરતો જન્મ *... *#« વ૦પ-૧૦૮ 

આગ્રાહ્વાર નાબતખાતુ, ટકશાળ, ખજાતુંઃ' ૧૦૯-૧૧૦ 

રાજસપુરી, દિવાનેઆમ દફેતરખાતુ .... ૧૧૧ 

ખાખગાહુ અને મહેલે ખાસ, છોડરીઓની 
નિશાળ, તુર્કી” સુલતાનાના મહેલ ... ૧૧૨-૧૧૩ 

હુકીમતુ હુસ્મામ, રોત્રજ, દિવાતે ખાસ, 
આખ ગીચોલી દવાખાડુ, પચ મહેલા ... ૧૧૪-૧૧૬ 

મર્ીયમ જમાનીતા મહેલ, જેધબાઇને મહેલ, 
ડેવઢી, મદિર, હેવામહેૅલ, સુતરખાના....૧૧૬-૧૨૦ 

બીર્ભલનોા મહલ, નગીના મસ્જીદ, 
લગરખાનુ' હા કકક ૧૨૮-૧૬૨ 

હાથીપાલ ટરવાને, કખુતરખાના સંગીન દે 
બુજ, કારવાને સરા, ઘોડાનો તબેલો .... ૧૨૩-૧૨૪ 

હેરણુ મિનાર -* ન ૧૨૫-૧૨૬ 

વિસ્તૃત ચોક, જામેમસ્જટ, ભુલ દ દરવાજે ... ૧૨૬-૧૩૦ 

ખાદશાહી દરવાજે સેખસલીસ ચિસ્તી 
શઅ તુ સમાધિ મદિર ઇસ્લામખાંતયો 
મકખરેોા * ૧૩૦-૧૩૨ 



ર્ 

પૃછ, પેરૅગ્રાફે લીટી, અશુદ્ધ 

ટૂક લીણઇ ૧૨૮ 4547 

૭૫ પે૦૧ 4૮ ઉસ્તાદ ઇશા 

૮૮ ૧ પ અવ્યાંછે 
૯૯ શેર ૨ ચીતણે 
૧૦૮ ષે૦૩ ૪ વિસ્તરીત 
૧૧૮ ખષુટનાોટ પ મોહજેરાતે 

તૈગ્રુરીયા 
૧૨૫ પેૅબ્ર ૧૧ સિનેોહુર 
૧૨૭ ૩ ર૨ તને 
૧૩૦ ૪ ર૩ વધાવ્યો 

શુદ્ધ, 

ડિ 

ઉસ્તાદ ઈસા 
આવ્યાછે 
ચિતણે 
વિસ્તરી. 
સખદ્રાતે વેગ્રીયા 

સનોહર 
તેને. 
નપાવ્યો 

ચસ્તાવનાનુ' શુદ્ધિ પગ્રાક. 

પૃણ. પેરેગ્રાક લીટી અશુદ્ધ 

૨ જૂ પ ચરીક્ા 
યુ ૨ ૭ કલકત્તાખાતે 
કુ ૨ જૂર આસ્ાહુ 

ર કૃ ૬ લાધનરનાં 
જે ૧ ૯ અલકારી 

શુદ્ધ 

શરીક 
કલકત્તાવાળા 
આશ્રહ 

લાઈનના 
અલકારીક 



ન ૪ 

અખુલફજલ તથા ફૈ્જીનાં મદ્રનેક ર 
ચ્ગતરાચોંઠી મસ્છીઠ ટુજરા, રંગમહેલ, 

મકિતિસ્થાન, ઝાલરા, વિગેરે .... ૧૩૩-૧૩૫ _ 

ચિત્રાનું સૂચીપલ- 

શૈઠ સુલેમાન ડાજી સુસાછી અસમાલ સાહેબ. 

જહાંગીર અતે નુરજહાંન (ધ કલર) .... સુખપ્રણ. 

જામે મસ્જીદ આથ્રા ફક ફેસ ૧૬ 

ભાષ્રાના અકખરી કિલ્લો! .... ફક ૨૦ 
આગ્રાનો જગપ્રસિધ્ધ તાજમહૅલ સ્ક ૪૯ 

સચુમતાજ્મહેલ ખેગમ યુ ૨૦૦૦૦ પ૩ 
એતેમા દુદ-રોલા ર “ છ 
શીકદરા (અકબરને મકબરો) .... .... લ્વ 

* બુલ દરવાજાનો અંદરના જ્ઞાસને। દેખાવ ,., ૧રછ' 



શુદ્ધિ પત્રકે, 

પૃછ, પેરેગ્રાકૂ લીટી. અશુદ્ધ. 

૬ રોતો 
જ લૉર્ડ લેકેએ 
૧૦ કેટલેક અશ 
૩ ખનાવી દેવામાં 
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વ 
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૨ 

આવ્યાં છે 

૨ 301૪૯ 

ટ મામે 
૪-૫ તેખધાની ઉપર 

રખરેખ રાખનાર 
લગભગ પાંચ 

હજાર સ્ત્રીઓ 
મડડેતી 

ઝા 

€ના્મદવે 
તાડ 

૩૯૬૫૪1૦૯ 

પ ડટ 

૧ ૧૦ ઝમકવાર 

લીષ્ટ ૩ પટ 
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શુદ 

હતી 
લોર્ડ લેકે 
મ્ેટ્લેક અરે 
બનેલાં વામાં આવેછે 

81012૯ 

સાસે 
તે ખધાની ઉપર દેખ- 
રખ રાખનાર સ્ત્રાઓ 

રહેતી, અને અતઃ 
સુરમા સ્ત્રીઓને. સર- 

વાળા કરીએ તોઃ લગ 
ભગ પાચ હજાર જેટલે! 
થયા વિના રહે નહી, 

છોળ 

૦૦૯્તે 
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કતા 
ઝમકદાર 
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જમતા ડક કાજુ 
“નઃ અનન્------- 

ભાષાનો કેટલાંક સ્થળોને પાંડવોના વખતના 

બતાવવામાં આવેછે, પરંતુ તેમાં કેટલું સત્યછે તે 

કાંઈપણુ સપ્રમાણુ કહી શકાય :એમ નથી. હાલમાં ન્યાં 

અટભરનો ફિલ્લેછે એ જગ્યા ઉપર. ખાદલગઢનો ઠિલ્લે 

હતો અને તે ખાદલસિ'હે ઇ. સ. ૧૪૪૫ માં બધાવ્યો 

હોતો; એમ કહેવામાં આવેછે. પરતુ તે માટેના પણુ 

કઈ ચોષસ મમાણુ મળી આવતા નથી. આગ્રા નામ 

*કેવી રીતે પડયુ” “તેં વિષે ભિજ્ન ભિ્ન ઇતતકથાઓછે. 

પણુ આગ્રા “શહેર *કયારે અનેં કેવી રીતે વસ્યુ' 
તે વિષે કઇ પણુ ઔતિહાસિક ગ્રમાણુ નથી. 

સુલમાન ફારસી જે ઇરાની શાએર (કવિ) હતો; 
અને જેતુ' -મરણુ ઈ. સ. ૧૩૩૧માં ચયુ* તે ગીઝનીના 
ખાટશાહોની તારીફ (પ્રશ'સા) ના અશઆરા (કાવ્યો) 

લખતાં એક જગ્યામાં આગ્રાનુ' વર્ણન કરતાં લખેછે ક્ર 

જયહસુરે જયપાળ સાચે એક ભારે કવિગેડે પછી 

શ્રાગ્ામાં કિલ્લાને ક્તેઠ્ કરી લીધો” તારીખ ડાઉટ 



હ દિનો 

હો 

સુમ્તકનો કતા લખેછે કે “જામા જે હિન્દુગાનો એક 
મજબુત કિવ્વો ગ્હતો મેડ્યુદે તેને સવી “રીતે બરભાદ 
હાશ) કર્યો કે એક ન્હાના ગામડાની માકક તેની ત્થિતિ 

શ્રઇ ગઈ” અને'સિકદર લેોદીના વખત સુની તે એવીજ 

ખરમાદ શ્થિતિમા રદયું. એમ પણુ કહેવામા આવેછે કૈ, 

શ્રહસુરે ફ્રીરિજ્વબાદમાં ચદ્વારના કિલ્હા ઉપર પણુ હુમલો 

કર્મો હતો, જે ચોાહાલુ ઠકારોનો હતો એ વણુનમાં 
થાદપાલનુ નામ પણુ આવ્યુ છે, જે એક હિન્ડુ મગ્દા? હુતે!. 

જ્ઞારવા સુજન ચાદપાલ વદ્રઞેનનો સુત્ર હતો ક#હેવાયછે 

8 આગ્રાના કિથ્કાને ચ“્રસેને બનાવ્યો હતો, માટે ચાદપાણ 

'સહુંમદનાજ વખતમા થયે; હોય એમ માતી પણુ રાકાય] 
પણુ આશ્રાનો ઠિનક્રે ક્તેઢ કરી મેઠુસુદ આગ્રામાં દ્હ્ય 

નહી લગભગ બે સૈકા સુધી આગ્રા રાજસુતોના 

કભન્તમા રહ્યુ. 



ડુ 
સળ્યા અને કોરી ડાકર સિલોટથીઃ કરાવલીસ્ત હપાજે 

ભાવી વપ્પા તે એપ્સ સહી. ઝકાણું ત્તથી, 

પુ. સ. ૧૩૦૦ની. રરૂક્ધત્રથી ઠાકર યોની. 

સ્વત'ત્રના ખુ'ચવાઈ ગઈ, અને વેરી લોકેડતો અમલ યશેદ 

પણુ તમતષક ખાનદાનના સમયમાં આગની ફા શ્ધિતિ 

હવી તે જણુૃવ!માં. ખાવ્યું નથી.. 

તેમુરતા હમલા પછી ગેર ન્યવમ્થા થાતી તે 
સમયે ભદ્દરીયા ઠાકર લેકો સ્વત'ત્ર થઈ” ગયા, પસ્તુ 

કેદીઓએ પાછી તેએ! ઉપર સત્તા જમાવી હત? 

જેટલીક સુદ્ત સુધી એજ પ્રમાણે સત્તા ખદલ્ાતી શહી” 

* હરડમેશના કાયમીપ ઝગયથી ક'ટાળી સી'ક#ર લોરીએ 

આશામાં કાયમ રહેવાનું નછી કયુ તેણું કિલ્લો તેયાર 
રાની, નતેસર્થી પાચા નાંખ્યો, એક ઇતિહાસ રસ! 
લખે છે કે, આદ્રા જે એક ગામડાની માકક રહી ગયુ” 

હતંઠ તે નેતન્તેતામાં. મોદટુ' શહેર ખતી. ગગુ'. સીકરા 

ગામ સીક'૬૨ લેદીનાજ નામથી છાલમાં પણુ 

એળખાયછે, અહિં તેપ્ડ એક ખારાદરી (વેરી) ખનાપી હુતી- 

જે હાલમાં પણુ સારી સ્થિતિમાં જેવામાં આવેછે, જેમાં. 

અડૂમાર શની બેગમ મરીયમ જમાનીની. કગ. છે. 



સીકીની ઇમારતો ખાંધવાનો ઓર કષેદિ અતે કેટલીક 

મુદ્ત સુધી અકખર કૂતેહ્ઝુર સીકોમાંજ કાયમ ઝુધ્મ 

શખી રહો. 

ઈ. સ ૧૫૯૭ માં સ્્તકખરે ક્તેહ્પુર સીકીથી 
શજ્ધાની ખદલી આગ્રાને રાજધાનીતું સ્વરૂપ આપ્યું. 

અપ્મર આગ્રાના કિલ્લામાં ચરણુ પામ્યો; અતે 

અહેશત-આખાદ ખાગમાં કે, જે બાગ તેરે સ્રીકદરામાં 
બનાવરાવ્યાો હતો તેમાં દફેત થયે. તેણે પોતાને 

મકખરોા પોતાની હૈયાતીમાં# લૈયાર કરજ્યો હુત્તે પણુ 

દ્ેમાં કેઢલ્રુક કામ અધુર્* રહ્યું હતું તે જહાંગીરે પૂર્ણૂ 

૩યુ' કે જે હાલમાં નેનામાં આવેછે આગ્રાની જેવી 

ઉન્નતિ અકબરના સમયમાં થઇ હ્તી તેવી કોઇના 

સમયમાં થઇ નહોતી. અકબરે આગ્રામાં તો કિલ્લો બને 
પાતાના મકખરેો લૈયાર કરાબ્યો હતો ખાદી તેના વખતની 
શ્રાઢી અને ભવ્ય ઇમારતો વધારે ક્તેહપુર સીકોમાંજ છે. 

હિન્દુસ્તાનમાં યુદોપીયનેઈની અસર પણુ અકબરના સમયથી 

શરૂ ચઇ કતે ઈ. સ. ૧૬૦૨થી બ્રિસ્તીએઃએ મ્ાગ્રામાં કામમ 

રહેવા માંડયું, ઘ સ. ૧૬૦૨માં આગ્રામાં ચચ ખાંધવાનુ' 

કામ શરૂ થઇ જહાંગીરના વખતમાં. પૂણુ થયુ. 

૪ સ. ૧૬૦૫માં જહાંગીરની તાઠુત્પોશી ( રાન્યા- 

શ્પિદ્ની ડ્રિયા) આગશ્રામ્છું થં. શ્ાહ્જહાનની તાજપોર)ી 



શ 

અજુ જાકાસાંજ થઇ હલી, સર્કાતસાં તેર શ્ાહુજલંશઞ 

પોતાની રાજધાની આગ્રામાં' રાખી પણુ પાછળથી તેણે 
દિલ્હીમાં રહેવા માંડયુ' ઇઇ સ ૧૨૩૯માં તેણું ચાહજ- 
હાનાબાદ (દિલ્હી) નો- પાષો નાંખ્યો, કને નવ વરસે 

શહેર વસી ૨હું. કહેવાયછે કે સરૂસતમાં ગ્ાહજહાંએ 
માગ્રાનેજ પૂર્ણ રીતે દેટીતુ્યમાન કરવા વિચાર કર્મો હતેઇ 
પરંતુ અહિંના લેકે તેની વિરૂદ્ધ થય અને પરિણામ શુ 

આવશે તે અમજવાની ગભીર ભૂલ કરી. શ્રાટજહાંનની' 
ઉદ્દારતા માટે તાજમહેલ સાજ્રી રૂપે છે. તેનો વિચાર હતો 
કે, રાહેરના રસ્તા પહોળા, સીધા અને ઝુંદર ખનાવવા 

જ્યારે તે પતાના વિચાર સ્પાગ્રા માટે અમસમાં ન સુકી 



ષ્ટ 

લોકોનું રાજપાટર૧છું ત્પાશ પછી અસા “્યાવી મૃદયા 
તરને આગ્રા ઉપર ૧૮૦૩ સુધી મત્તા અદ્રાવી. 

ઈ સ, ૧૮૦૨મો લૉર્ડ લેકેએ આમા ફૂતેટુ કર્યું અને તે 
પછીથી અત્યાર સુખી બરાખર બ્રિટીગ સરકારના તાખામાંછે. 

૪. સ. ૧૮૩૩માં આગા ગ્રેસીડેન્સી સ્થપાઈ પણુ 

ઇ, સ. ૧૮૩૫માં પ્રેસીડેન્સી તુટીને સયુક્ત ગ્રાંતના 

હેક્ઠેન્ટ ગવનરના ઢખષ્જૂમાં આગ્રાને રાખ્યું” ઈ સ. ૧૮૩૫માં 

હૉંડે ઔંકલેન્ડ અને ઈ. સ. ૧૮૪૨માં લૉર્ડ એલ્ીસ્મરાએ 

શાગ્રાને પોતાના ચાર્જમાં રાખ્યું; પણુ ૧૮૪૨ માં લેક્ટેન્ઢે 
ગવનર નિમાઈ આગ્રા હન ગવર્નરના સદર ગ્ુકામ તરીકે રહુ". 

૪, સ. ૧૮૫૮માં ગવનમેન્ટતુ' સદર ગ્રુકામ 

અણ્ઠાબાદ નકી થયુ' અને દસ વષ પછી હઇકોટે 

પ્વળુ ત્યાંજ ડ્રેરવાઈ ગઈ ત્યાર પછી આાગ્રાની રોનક 

વપારે ખતડી. એતુ* નામ કાયમ રાખવાને સાટે ફૂકત 

તાજમહેલ રહી રચો હવે રેલ્વેની જુઠી જીદી લાઇનેોનુ” 

જ'કચન ખની આગ્રામાં વેપારની ઉન્નતિ થામ તથા અનેક 

કળાકશલ્ય દ્વારા તેના નામને કદાચ પાછ્' કાયમ રાખે, 



દૃ 

મ 

આગ્રા શહેરનું સામાન્ય વર્ણુન. 
“#ઝઝકઇૂનડ- 

ગાત્રા ઉદે અકમરાળાદ હિન્દુગાની માર્મિક 

ટૃષ્ટિથી” પવિત્ર મનાતી યમુના નદીના કિનારા પર શહેનશાહ 

ત્મકત્રની રાજ્ધાની અને હિન્ડુસ્તાનના સુરાતન 

શહેરોમાંતુ' એક શહેર છે તેની વધારે પ્રખ્યાતિ એટલા 

માટે છે કે, મોગલરાન્ધના ષખતની ઘણીખરી ઈમારતો 

અધાપિ પયત સારી સ્થિતિમાં વિધમાન છે 

વર્તમાન સને!હુર આગ્રા નગરીને ખે ભાગમાં 

ન્હૅ'ચી નાંખી ચસુના નટી પ્રવાહિત શ્રઈ રહીછે. ચગ્રુનાના 

પૂર્જ તટપર, પઠાણુ માસ્રાટાએ નિમિત કરેલી નગરી , 
“ આવેલ છે. આ નગરી બાખર અને ટૂુમાયુની લીલા 
ભૂમિ હતી; પરતુ કરાળ કાળના આકમણુતે વશ થઈ 

આજે તે સ્મશાન ભૃમિ રૃષે ડ્રેવાઇ ગઇ છે, તેની 



હ 

ઘસુતાના પશ્ચિમ કિતારા ઉપર અપૂવ શોભામયી 
કેતન આગ્રા નગરી આવેલી છેં ક્ગ્નાટ અકબરે ઇ ચ 

વૃપદ્દૃમાં એ નગરીની સ્થાપનાનુ' કાર્ય શર્ કર્યું હતું એક 

ભેજ સ્રુસાફર કે જેણું મોગવ સસમાટોની વિદ્યમાનતામાં 

ઉઠતા નગરીની સુલાકાત લીધી હતી તે લખેઢે કે, “આ નગરી 

લ*ડનના જેટલીજ વિશ્ઞાળછે” ક 

ભાગા કલકત્તાથી ૮૪૩ સાઇલ સુંખઈથી ૮૩ઢ- માઈલ 
અતે દિ'હીથી ૧૪૦ માઇલ ઉપરછે અતે શૈતવેની 
જીદી જીદી લાઇનોતુ' જ કશને છે. 

સયુક્ત માંતનાં ખીજ જીલ્લાઓ ડશ્તા આગ્રાની 
હુવા વધારે ગગ્મ અતે ભીનાશ વગરની ( સ્ુટ્ટી ) છે. 
ઉનાળાની ત્રહુ વધારે દિવસ લખાય છે અને એપ્રીલ 
મહિનાથી લઇને ઓગસ્ટની આખરી સુધી સખ્ત તાપ પડે છે, 

વરસાદ હુમેશા ઓછા પ્રસાણુમાં વરસે છે શિયાળાની 

તુ અકટોબર માસના છેલ્લા અઠવાડીયાથી શરૃ થાયછે 

એપ્રીલ, મે અને જુનમાં સખત લૂ વાયછે. શને 

વેટોળીયા ચહે છે. જ્યુત માસની આખરે વર્ષો ત્રાતુ 
શરૂ થાયછે. 

આગ્રા જીવ્લાના હુવાપાણી આરાગ્યતાને માટે 
ભવુકુળ અને સારા ગણાય છે. આગ્રામાં તાતનુ' પ્રેમાણુ 

ક સાન સસ્રાટ અકમર--પૃ ૧૬૫. 



ઉદ 

અધાર રડે છે; પણ્ શીવેળા, કોલેરા “તે પ્શેટ વિગેદે 
રાગો ઘણાંજ એઇછા મગાણુસાં થાય છે. આગ્રા શહેરની 

જુલ વસ્તી ૧,૮૫,૪૪૯ માણુસોનીછે, ક જેમાં લગભગ 

૬૦ હજર સુસલમાનો છે; ખાદીના હિન્ડુએ અને ખીન્ત 

વર્ય્યના માણુસે! જે, 

સુસાફરો સાટે જરૂરી તોંધ. 

ગ્રા શહેર રેલ્વેની જુદી જુદી લાઈનનોનું જશન 

હોવાથી બપ્રા મળીને શહેરમાં લગભગ છ સાલ સ્ટેશનો 

છે, માટે :હિન્દના કોઇપણુ ભાગમાંથી 'ખખાગ્રા જનાર 

સુસાફ્રાએ આપમ્રા ફ્રાર્ટ સ્ટેશને ઇતરવું વધારે સગવડ * 
ભર્લુ' છે. ગુજરાત ટાઠીઆવાડથી બી. ખી. એન્ડ સી. 

ભઈ. રેલ્વે મારફ્ત આવનાર સુસાફર કોઈ પણુ જકરાને 

પ્ઉતર્મા વગર સીધા આગ્રા ફરાર્ટ સ્ટેશને પહોચી શકેછે. 

ખી. ખી અને *રતકામ નાગડા રેત્શેની મેઇન 

લાઈનથી આવનાર સુરુટરતે બયાના જશને ઉતરી 

જવુ' પડેછે. ત્યાંથી એક લેોકવ ટ્રેન પેસેન્ઝરાને લઈ 
આગ્રા ટ્રાર્ટ સ્ટેરાને આવેછે. ઝડ ક “અડ કક્કડ 
# ઈ. સ* ૧૯૧૧ની ગણુત્રો સુજભ. ( અજે તાજ '.-૬૧૦ 



ક્ત 

જી. આઉ. પી. રેલ્વેની શૈઇન લાઈનનું” સ્ટેશન 

માગ્રા કેન્ટોનમેન્ટ છે; અને આગ્રા ફૅન્ટોનમેન્ટ સ્ટેશને 

ઉત્તરવાથી તરતજ એક ટ્રેન (ડપાર્ધટ 1811) 

કયાર હેય છે, તે પણુ પેસેન્જરોને આગ્રા ફ્રાર્ટ સ્ટેશએે 

લઈ આવે છે. કેન્ટોનમેન્ટ અને ફેટ સ્ટેશન વચ્ચે. 

૩ માઈલનુ' અતર છે). જાટલા: અ'તરના દરમ્યાન રોજ 

ડસ લોકલ ટ્રેનો દોડે છે - આગ્રા કેન્ટોનમેન્ટ સ્ટેશને 

ઉતર્વાથી લેડ, લુમ, ટાંગા તથ એકા ગા.દિદ પણુ 

શહેર અગર છાવણીના હોટલોમાં જવા માટે સળી 

શકે છે. 

કજ્ટતા વિગેરે સ્થળોના સુસાફરા જે ઇ. આઇ. 

(ઇસ્ટ ઇન્ડીયન) રેલ્વે મારકેતે સુશાકરી ડરી આગના જાયછે” 

તેમને ટુ'ડલા (1'પ॥ત)) જકરાતે ઉતરી. જવુ પડે છે 

અને ત્યાંથી ઈશ આઈ. ખ્રાંચની ખીજી ટ્રેના મારક્તે 

આગ્રા, ફેારટ જવાયછે. 

આગ્રામાં દરેક કેોમતા સુમાક્શે સાટે ઉતતરવાના 

સાને! સગવડ વાળાં છેઃ ફોર્ટ સ્ટેશતનો પશ્ચિમે હિન્રુ 

લોકો માટે હોટલે ખાવા પીવા તથા રહેવાની સગવડ 

વાળા ખનેલાં છે. ન્યાં સાષારણુ ભઘ્ઠાનટ એસડ 

“ણુ મળી. રાફેછે. ધિ 



વર્ 

સ્ુમલમાનો માર્ટ ડીનારી ખત્તરમાં મોહોગેડનમે 

રેુંટલષેણ પણુ તેવીજ રીતની મગ્રવડતા વાળી બનેવી છે 

તેમજ જુમ્મા મસજીદ્ની પાસે સરા (ઝુસફ્રખાના) 

પણુ ખનેલી છે* 

સૂરાપિયતોા અતે પનવાન માણુસો માદે 

શમેજી સ્ટાઇલના હોટલે સ્વાગ્રા સદર (છાવણી) માં 

ઘણા ખનેલા છે ન્યાં દરેક જતની અગવડ અને સાધનો 

જાજુહ હોયછે, જેમાં ધનવાનો માટે સીસીલ હોટેલ 

(ઉબા €૦૦1) અને મધ્યમ શકિતવાળાએ માટે 

ભાશ્ઞા હે[હેલ ઠીક ગણાય છે. 

આચ્રાર્મા શૈત્રછછ, ઉની તથા સુતરાઉ ગાલીચા” 

અતે સગેમશમરના રમકડાં સાગ ખને છે અને વખણાય છે. 

એ વસ્તુઓ લઇ વેચવા સાર્ કેટલાક પરચુરણુ જૂરીવાળાએ 

આસ હોટેલોમાં ખ્ડારના સુસાફ્રામાં વેચવા સાર્ અદર છુસી 

આવે છે. હોટલોનદ દરવાન વિગેરે નોકરો ફેરીવળાની 

હમાં હા ભણી અન્તણુ સુસાફ્રોને ખાતી કરાવી જ્વે 

પણુ એ સાટે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે યરણુ કૅ 

એ ડિમ્મત લગભગ વધુ પડતી હોયછે, માટે એવી 

વસ્તુ ખરીદ“ કરવી હોય તો સુસાફ્રાગ્પે જેહરી ખારમાં 



દડ 

જથ્થાબ'ધ અને છુટક વેચાણુ જગ્તાર કારખાના વાળાઓર્નદ્ે 
ડુકાતેથી ખરીદ કરવી લાભદાયક છે. 

આગ્રામાં ટાંગા, એક્કા વિગેરેની ભગવડ મારી છે 

અને તેથી સુસાફેરાને નત્યારે જેઇએ ત્યારે તે મળી શકેછે. 

પરંતુ કોઈ પણુ જગ્યામાં જવા માટે એક્કા 

અશ્રવવા ટઢાંગામાં ખેચવા પહેલાં તેના ભાડા વિષે ચોધ્કસ 

ઠરાવી લેવુ” અથવા કાયટામર ટાઇમ સ્ુજબના ભાવો 

નષ્ઠી કરેલા હોય છે તેની વાત કરી લેવી. એમ ડરવામાં 

અજાણ્યા સ્રુસાક્ર ભુલ કરે તો ગાડીવાનની મગ્જી સુજખ 

યેશા દેવા પડે, અને તેથી ગાડીભાડાનું ખર્ચ વિરોષ થવા 

સ'ભવ રહે છે શહેર ખ્હાર તાજ, સીક*રા, 

એતેમાડુ-૬-રૈલા વિગેરે જગ્યાના ભાડાના દરની ત'ખ્તી 
ઢાંગામાં લગાવેલી હોય છે. 

બગ્રાની ઉર્ટું ભાષા સામાન્ય રીતે સારી ન ગણાય, 
અને તેથીજ જેમ ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં લખનાો અને 
દિવ્હી ઉરુ ભાષાના કેન્દ્ર તરીકે ગણુ।ય છે, તેમા 
કદાચ આગ્રાનો સમાવેશ ન થઇ શાકે. 



રિ 

જામ સૂસ્જીદ. 

આમપ્રાની તમે સગ્જીદ ગગા ક્ષેર્ટ સ્ટેશનની 

ચામે છે, અને તે એવી તો! ભવ્ય મગ્જીઠ છે કે, રૈલ્વેમા 
મુત્રાફ્રી કરતા સુગ'ફ્રાસે ઘણે દરથી તેના લહેરીયાદાર 
ચૂમન્ો નજરે પડે કે એતે ઇ સ ૧૬૪૪માં શાહુજાદી 
જહાનઆશએ ( શાહુજહાનની પુત્રી ) બંધાવી હુતી પાવ 
લાખ રૂપિયા અતી ઉપર ખર્ચ થચેલેદ ડહેવાય છે, અતે 

પાશ વર્ષે તેતુ કામ પૂર્ણ થયુ હતુ એના લહેરોયાદર 

યૂગટઢો ઘણાજ આકષક હે/ સુંદરતામાં વધારો કરડે 
શમ્જીદવી બાધણી સુગલાઇ*ઇમરતો જેવી છે પરતુ તેમા 
પાણ કારીગરીના કેટલેક અશ મિશ્રણ જણાય છે 



આગ્રાર્ની ઇમારતો. 
-કઝકન-ન-- 

ઇસ્લામી ખાદશાહોના સમય પહેલાંની તે કોઈ 

ઈંચારત અત્રે એવી નથી કે, જેનુ વણુન કગ્વુ' યોગ્ય 

ગણી શકાય પ”તુ એમજ કહેવુ નેઇએ કે ઝ્ુગલ 
ખાદશાહે.ના સમય પહેલાની કોઈ ઇમાગ્ત નવા લાયક 

નવી, ન્ળેકે હાલન્વય સમયની ઘણી ઇમારતો છે, પરતુ 
તે સવ સાધારણુ હોઇ ખાસ વણન ઢરવા ચોગ્ય નથી. ગાઇઢ 

લખવાવાળા તેમાંથી કેટલીક ઇમારતોના વર્ણુન લખે છે 

પણુ પ્રવાસીએને એવી ષઠુરસદ કયાથી હોય ? કૈ તે સવ 

જગ્યામાં કરી શકે. એટકા સાટે મારા મતાનુસાર 

એટલાં પૃષ્ઠો નકામાં, કાળાં કરવાં. જેવું છે. 



ર્ 

વિષધોજ લ'બીશ કારણુ કે, જે ષમ્લુનો ખુખી નેવાર્થી, 

સભ'ધ શામખેછે તે વાંચ્ત્રમાં બોજા રૃપ થઈ પડે છે. 
કતે તેમાં રસ પડવાને બદલે ઇ'ટાળો આવેછે, જે સુખ્ય 
સુખ્ય ઈમારતોતું વણુન ,યરે તે નીચે મુષળ છેઃ-- 

(૧) જામે મસ્જીદ, (૨) આપરી કિલત્લે, 

(૩) તાજમહેલ, (૪) એતેમાડુ-૨-રેલ, (પ) સીદ, 

(૬૭ પ્રેતેહપુર પોફો, 

ઈટ છ 



આગ્રાનો અકબરી 
[કેલ્લો. 

(તોટ--કિત્કાની અદર છાવણીના માછીસ્ટ્રેટનો પાણ 

સ્ળવી જઈ શકાથછે. માટે સુશાફ્રાએ પાસ મેળવવો એટથે 

પાસ જેઈ ઉિવ્લાની અ'દ૨ જના દૈવામાં આપેછે, » 

મેમ્દત્રા નગરોમાં રહેરની લગોલગ યસ્તા નદી 

ઉપર્ આવેલ મોગલ શહેનશાહતની નતહોજલાલીના 

* પાયા રૂપી આગ્રાના અકખભરી કિલ્ક્ષો પોતાની પૂર્વ જાહે- 

જલાલીની સુતઃ સ્મૃતિ કરાવતો સેકડો વર્ષ થયા છતાં 

પાતાના અસ્તિત્વને જેવીતે તેવી હાલતમાં ટકાવી રાખી 

વિજય પ્રદર્શક તરીકે ટૃષ્ટિગાચર થાયછે. જે  નિટાળ- 

તાંજ આપણાં નેત્રો સમક્ષ ભરતખ'ડની ભૂતકાળની 

«હોજલાથ્રી પ્રત્યક્ષ ખડી થાય છે. 

કિલ્લાની ઈમાશ્તને એક તરફ પ્રક્ષાલન ડરતી 

ચસ્રના નદી વહી રહી ટતી આજે તે, સ્થળે એક 

રટ 



૧૮ 

રાજમાર્ગ (સઢક ) નર્જ્ર પડેછે આખા ડિ*લાની ઇમાશ્ત 

અધ વજતુલાકારની હોઇ ઘણી ભવ્ય અને સગીત છે 

“એ તષ વતુલાકારનો વ્યાસ ( સીધોભાગ ) યમુના 

મને કિતારે કિતારે લમ મ અધેોદે ગાકલિ લાંતરેો”ે, 

અને આખા કિલ્લાનો ઘેરાવો, લગભગ બે માઈલઝે. 

ડો શહેન્શ'ડ “બરન છુકમથી કાસોમખાન 
(ગીરબેહુ ) દનોયાઈ ખાતાના વડાએ ખાવ્યો હતો 
“ઈ. સ. ૧૫૬૬ માં એનો પાયો ત'ખાથ્ો અને બતત 

છ વર્ષના પરિશ્રમ નતથા ર૫ લાખ જૃપિચાના બોરો તે 

આંધવાતુ” કાર્થ સ પૂણું કર્યું હતુ. આ ડિત્યો લાલ રગના 
પદ્થરો વડે બૉષવાસૉ આવ્યે છે, અને પ્રનક પત્થર 

એક લોહુ શખકા વડે અન્ય પત્ષર સાથે નેડી રવામૉ _ 



કરની સુખ્ય ઈમારતો! તેત્સ પછીના બાદશાહો. 

અપાવી હુતી.. 

કિદ્લાતે ત્રણુઃ દ્વાર (%રવાત્ત ) છે. ઉત્તર અને. 

પશ્ચિમ દિશા, તરફ મુખ્ય ઠાર દિલ્ડ્રી દરવ.ડેે, દક્ષિણ 

ખુસુઃમાં અમરસીગ દરવાજે અને નદીની તરક્ ત્રીન્ટે. 

દરાવાને છેં;- એષ દરવા" બધ? રાખવામાં આવેછે. 

કહેવાયછે કૈ, અમરસીશ દરાવાશ્ડે પાછળથી ખનાવવામદ્ે 

આશ્યો હતો. કિક્વાને ફ્રતી”ખાઇ (*પાદો ગાંધેલ્ી ન્યરષ્ે છે. 

તેં બ'દશ'હુ- આલમર્ગીરે તૈયાર કરાવી હતી જેમાં જરૂર 
પરેકે તુરતજ યમૃતાતુ' પાણી ભરાઇ જાય એવો ખરો" 

ખસ્ત કરવામાં આવ્યો હતે, સર્વથી' મોકો અને ભવ્ય 

* દ્વાર તે દિશ્હીં' દરવાને હે જે. શહેરતી તર્ક ઉત્તર- 

ભને પશ્ચિમે છે, 

કિક્યાના દિલ્હી દરવાજાની" સામે પરેલાં” એક 

તીરપોલ ( ગઢથી વીટાએદ્રી ઈમારત ઝે ખતેત્રી હુતી એમ 

કહૅવાય છે, જે ખાદશાહુ શાહુજફાંએ બનાવી હતી અને 

તેમાં ખજર ભરતુ' હુતુક તીરપોલની અદર એફ 

ખારાદરી ( બેઠંક ) પણુ હુતી, જેને નમ્ારખાતુ* કહેતા 

હતાં તેની છત સ ગેમરમર ( આરચ પહાવ્ુ ) ની ખનેલ્ી 



રન 
હુતી, અને અહિ નિયશ્તિત વખતે નકરી તથા નગારાં 

સિદ હ 

ભાગતાં હુતા 

દિલ્હી દરવાજામાં દાખલ થઇ આગળ ચાલતાં 

એક ખીજ શવ્ય ઠ્વાર નજરે પડેછે જેને “હાથીપોલ 

દર્વાને” કહેછે. પહેલા એ દરવાજાની ખને 

ખાજુએ પત્યરના બે હાથી સવારો સાથે બનેલાં હતાં, 

ઈક્લામી પાર્મિક ટૃષ્ટિ સુજન સજીવન સ્રાણીના સુતળાં 

રાખવાની સનાઈ હે!વાને લીધે રાહેનશાહુ અહલમગીરે 

તેને તોડી ન'ખાવ્યા. એ દરવાજનો ઉપર ત્તોપખાવું 

પણુ હતુ કિલ્લાની અદર ઉત્તર ખુણામાં હુવે સરકારી 

મેગેઝીન અને ખીજી ફ્રાજી (પલટણી) ઇમાસ્તો ખતી 

ગઇ છે, અને તેની ચારે બાજુએ દિવાલોનેઃ વેશવેદ 

કરી લેવામાં આવ્યો છે. સર્જ સાધારણુને તેની અદર 

જવાની પરવાનગી નથી. 

પશ્ચિમ દિશાએ ઉચા ડેડરા ઉપર જે કિવાની 
ક્ષપાટીનો સર્વથી ઇચ ભાગછે તે ઉપર અમલદાર વગના 
ચોરાએઓ માટે ડવાર્ટરસ બનાવી દેવામાં આવ્યાં છે. 

દિલ્હી દરવાજામાંથી દાખલ થઈ ઢાથીપાલ દરવાને 

કઢાવી સક “રાજમાગિ આગળ ચાલતાં માર્ગ પીમે 



પીમે ઉચ્ચ-3ચ્ચયતર થતો જયછે. માર્ગની દક્ષિગુ 

દિશાએ મવથી પહેાં જે ઇમારત મળેછે તે મોતી મસ્જીદ 

(12૦51091 110કવૃપઇ) છે તે અકખરના પૌત્ર શાહજહાંએ 

ચણાવેલી શ્વેત મરમરની અને ચોરસ ચષુનરા 
ઉપર બનેલી છે આ મસ્જીદમાં પ્રવે3 કરતાં પ્હેલાં 
ઉચી સીડી ઉપર ચડવું નેઇએ. એ સીડી લાલ્ પત્થરની 

ખનેલી છે. મસ્જીદની ચો તરફ ગઢ આવેલે છે; અને તે 
“પણુ સ'ગે સુખ (લાલ પત્થર) નોજ ખનેલે 'છે. જે 

પ્ાતાની સાદાઇમાં પણુ આત'દ આપેછે મસ્જીદની પૂર્વ 
અને પશ્ચિમની દિવાલો ૧૮૭ ખુટની છે. 

મસ્જીદતું આગણું ( ચોક ) કે જે ૧૪૨ ષુટ લાંભુ 
શ્રગ્ને ૧૦૦ ફૂટ પહોછુ' છે, તે મકાન મૂછાથી લઇને અ'ત 

“પર્યંત સમસ્ત શ્વેત મસ્મપથી મઢી લોધેલું છે, તેની 
ઉપર ત્રણુ સડોળ અને નાજીક શુમરો ( ઘુમટો ) તથા 

સુવર્ણું રંગના શિખર (ડળશ) છે દરક ખુણામાં એક 

મિનાર છે. એના ઘુમટો સબ'પી ટુચુલ સાહેબ લખેછે ફે, 

“તદન કળીઓ માલમ પડેછે કે જે જલુ હજી ખીલવાની 

ખાડી હોય”# આખી મરજીદમાં કારીગરીની તો હુદજ 

કરીછે, તેની હુદ્ર ન્ડારની સૈંદર્યતા ( €14ડડાંવ 3૦40ધ૪)ની 

ક# અજેતાજઃ પૃ. ૧૫. * ૦ 



ધ 
વરીફ્ લખવાની લેથીનીમાં તાકત નથી. ખચ 

એમજ જણાયછે કે, સ્વર્ગનું એકાદ મહેલ પૃથ્વીની 

સપાટી ઉપર મનુષ્યની ખુદ્ધિને આશ્ચર્ય ચકિત કરવાને 
માટેજ ઉતરી આવ્યું ન હોય ? 24 

સસ્જીદતા. ચોકની વચ્માં એક ઝુંદર ચેગ્મ છોજ 

થાનેલાછે, અને તેનો પુર્વ તથા દક્ષિણુ દિશાની વચ્ચે 

એક ધુપ ઘડીયળ, ખતેયું; છે. ચોકની" ત્રણુ ખાજીએ 

સુશેભિત દાલાનો ( પરમાળા ) નેનાગ્નો દૃષ્ટિને વિશેષ 

સાહ પમાડે છે, જેમની ચેપ્ડાઇ ૧૧ ષ્ટ છે. મસ્જીઠની 
પ્રન્ને તરક દુજરા ( પરદાદાર જગ્યા) છે, જે સ્ત્રીઓને 

ખ'દગી (પ્રાથના) કરવા માટે ખતેલાં હરો કેમકે તેમાં 

પત્થરનો બારીક કોતર કામની «ળીએ લાગેવો છે. ટળે 



તુશ્રના કરી શકુ એવું જાઈ ત્ર ક હજી સુધી 

જોયુ' નથી ”%# 

શાહજહાંએ એ મરજીદ બંધવાતું કૉર્ય ઇ. સ, 

૧૨૪૮ માં શરૂ કરાવ્યું હુતું અને ઇ. સ. ૧૬૫૫ માં છ વષે” 

ખાંધકામ પૂર્ણ થયું હતું. એનો ઉપર ત્રણુ લાખ રશિયા 

ખર્ચ" થએલે! કહેવામાં આવેછે. જે હાલમાં ત્રણુ લાખ 
વખત એનો ઉપરથી વારી નાંખી દેવાતુ' મતે થાય છે, 

એ મસ્જીદ સબ'ી ઉત્તેળ ફેરતાં રેફે#ર હુ'ટર 
સાહેમ લખેછે કે, “ધર્ણુકરીને "વીમાં સવ કરતાં વિશદ્ધ 

અને મનેહુ૨ ઉપાસથા ગૃહ આજ હેરો” ૮ પાશ્દના જેવી 
9 શને સ્વચ્છ દિવ લે! નયતને અને મનને એવી તો 

“સછત કરેછે, કે તેગ એફાએકે ત્યાષ કરીને આગળે 

જવાનુ” મત યાષ નહી, 

ફેરગ્યુમવ ક્ષાહેળે જણારેછે કે, તેમકૈં આવી સાફ 
અને સુંદર ઈમારત કવચીતજ જેઇ હરો, કૅ છે આ કિલ્લા 

સચેતો અકખરની ઈમારત શાથે જરખાવતાં અજાયખી 

ઉત્પન્ન કરેછે.” 

કૂદ સમ્રાટ અફબર પૃષ્ટ ૧૬૬- ૦ 

2૮ દિ 7# #7 
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શ્રાતી મસ્જીઠમાંથી નીચે ઉતરતા સાચે પૂજે 

દિજ્ઞામાં એપ પાદી દવાલ છે, અયે તે નદીની બાજીના 
₹રવાન સુધો પહોચે છે જેને “ દશન દરવાજે? કહે છે. 

સસ્જીદની સામેની સડક દક્ષિણુ બાજએ મહેલાતેદ 

સુધી જાય છે, સડકની જમણી બાજીએ એટલે મરજીદનાં 

પશ્ચિમ તરફ જમીનનો એક ખુત્લે! ભાગ નજરે પડે છે 

જ્યા પહેલાં એક થોફ બનેલે હુતેઇ તેમાં થઇને મહેલોસાં, 
દાખલ થયાત્તું એ ચોકનો પશ્ચિમમાં “ મીતા બન્તર' 

હુતુંડ જ્યાં ઝવેરાતની ખરીદ તચા વેચાણુ થતું 

ખપર્જીદની સાશૈની સડકથી દક્ષિણુ તરફ આગળ 
ચાલતાં મોટું મેઠાન (જે મહેલોનો મો? ભાગ ) છે 

જેની લબાઈ ષ૦૦ રુટ અને પહોળાઇ ૩૭૦ છુટ છે. 

શ 15૦૮7 ૦ 10 તાત વાતં 835 લતા શેત દલતઘત્જ, 

ટેન 5૩11૯5 41૯૬૪૫૬5૦૮ છ 600, 

(આપ્રા-ઢીશ્હી પૃ. ૨૩) 



દપ 

તેમાં આપણુ પ્રવેશ કરીએ એ'”ચોકતી પૂર્વ હિશામાં 
'દિવાનેઆમ' (81 ૦?છા1લ &પવાં૦0૦૦) . 

અથવા દરખાર ઝૃહુ આવેલું છે. માટીની ત્રણુ દિશાએ માં કેટલા* * 
એક નાતા મોટા એરડાએ આવેલાં છે. દિવાનેઆમ અદરથી 

૧૯૨ પુટ લાંખુ અને ૬૪ ષ્ટ પહોછુ' છે. સમસ્ત જહુ: 

શ્વેત મરમરના પત્થર વતીજ નિર્મિત છે, તેનો ભવ્યતા 

વિષે તો દેખીતુ'જ છે જે માટે ફઇ કહેવાની જરૂર રહેતી 

નથી તેની પૂર્વ તરફ એક ગઢ અતે ખાડીનો ત્રણુ 
દિશાઓ તદન ખુલ્લી છે. અનેક મનોહર ર્તો ગૃહમાં 

ઉભા રહી; ગૃડની શોભા અને ગ'ભીરતામાં વૃદ્ધિ કરેછે, 

ચૃહુની પૂર્વ તરક મધ્ય સ્થળે શ્વેત પ્રસ્તરની એક 

શેહુદર્ી' (13000941 18410010% ) અથવા વેદી 

ખનેલીછે જેમાં તખ્તેશાડીક દરખારના મે।કા ઉપર રહેતું તે વેદી 
ઉપર દરખાર ગૃટુમાંથી ચડી શકાય એવી વ્યવસ્થા છે, 

તેમ જનાનખાના અને મહેલો ( અ'તઃપુર )માંથી 

એડ ક્ષીષો માર્ગ આવેછે અને તે માર્ગેજ ખાદશાહે 
આવી અત્ે તખ્તેશાહી ( સિ'હાસન ) ઉપર ખેસતાં ત'ખ્તની 

ક મોગલ શહેનશાહ દરખારમાં ખીરાજતાં તે વખતને। દમામદાર 
રૃખાવ %ે'્ચ સુસાક્ર બર્નીઅર પોતાની ૧૫ ૯1$ 10 
પૌલ ઊ40કુપાં 10816૯ 1/01 1. 2. ». 8057507માં 

ચીતારેછે, (આગ્રા-દિવ્હી પૃ ૨૪.) 



મ 

સદ્ 
દ 

બેઠક સામે નીચે એક આરસ પટાણુની ચાકી અથવા 

એઠક છે જેની ઉપર વજીરો ( પ્રધાતો )ે બાદશાહું સન્્ઝુખ 

ફાગળા વગેરેનો રજુઆત કરતા હતા, 

કહેવામાં આવેછે કૈ વજીરા પાચેથી ફાગળે અને 

હસ્ખક્તેો સહી કરવા માટે ખાદશાહુ આગળ ગેોાત'ની ગોકળ 

સારક્તે ખેચીને પહોચાડવામાં આત્રતાં તખ્તતી ખેઠક 
એટલે સેઢદરીની ખને તગ્ફ “ઝરૃખા” છે. «યાંથી પચ્દામાં 

૨હી બેગમાં દરખારની કાર્યવાહી બેઠાં બેગ નિહાળતી હતી 

દઇિવાનેઆમ તે શાહુજહટાંનેજ ખધાવ્યો હતો 
“પરંતુ કહેવામાં આવેછે કે, આલમગીરની શત્ત્યાભિષેકની 
૨૪મા વર્ષની «યુખીલી ઉજવાઇ ત્યાં સુધી એનુ ધસ 
સમાસ થયુ નહોતું. ધારવા સુજબ અકબરનુ દિવાનેઆમ 
એજ જગ્યા ઉપર હતું, જેતે તોડી નષુ બતાવવામાં 

આવ્યુ હેતુ. અકખગ્ના સમયની બીજી પણુ કેટલીક ઇમારતો 

એવીજ રીતે તે પછીના બાદશાહાએ તોડી નવી બનાવી હતી. 

દિવાનેઆસની પાસે જે. આર કેોલવીન સયુક્ત 

ગ્રાન્તના લે. ગવર્નર સાહેખધની કખર છે, જેએ ઈ. સ. 

૧૮૫૪ માં દવરણુ પસ્યા હેતા: એની સામે એફજ 

»# આગ્રા દિલ્હી પૃ. ૨૨ 
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પત્યગ્માંથી કોતરી કાઢેકુ એક પવાકુંક્યખેલુ હતું. જે પાંચ ષુટ 
ઉ'ચુ અને આડ ષ્ુટ પહાળુ' તથઃ ઘેગ્વો। ર૫ ષ્ટ છે. એની ઉપર 

ખહારની તરક્ કાઈક ટુટ્યા ષુટ્યા અદ્યગ્માં ૧૦૧૯ સને હીજરી. 

લખેવુ જણાય છે તે પવાલા વિષે કહેવાય છે કે જહાંગીરને 

ન્હાવાત્સ હો” હતો જે “ હાજે જહાંગીરી” નામે 

આઓળખાથછે પરતુ અમજ વાત એમ જણાય છે કે તે ભેટ 
તરીકે કોઈ તરક્્થી બાદગાયુને આપવામાં આવ્યું હરો, કેમ કૈ 

આટલુ મ્હાઠું પવાલુ' જે એક પત્યરમાંથી કોતરી કાઢછુ 

છે એ નવાઈ જેવી વસ્તુ ગણી શકાય. એની મહારન 
આજી એ ઘણુંજ દીમતી કામ ખનેલુ' હતું. જે હાલમાં 

ખરાખ થઈ ગયું છે. હાલ એ પવાછુ' જહાંગીરી મહેલની. 

સામે રાખવામાં આવેલુ છે, 

--2 શાકની બહાર પશ્ચિમ આાજીએ ઉચાણુવાળી? 
જગ્યા પર એક મહેલના કાંઇક અવશેષો હાલમાં નજર 

પડેછે. જેનુ નામ “સલીમ ગઢ” હતું. એ મહેલને. 

જહાંગીરના નામ સાથે સ'બાધી ઉલ્લેખ કરવામાં આવેછે, 

પરતું એ ઇસ્લામશાહે તૈયાર કરાવ્યું હતુ. 9% 

દિવાનેઆમની ઉત્તર અને પશ્ચિમ વચ્ચેના ખુણા 

પાસે એક દરવાજે છે. જેમાં “જનાના સીના ખન્નરુ” છે. 

ક જેતાજ પૂ. ૧૭ * 
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તેની 6પર એક ઘણીજ ખુખમસુરત આરસ પહાણુની 

ગાંખ (ઝરૂખા) છે. અહીંથી બેગમાં ઝવેરાત, દાગીના, 
અતલસ, કીનખાખ વિગેરે સોદાગરા પાસેથી ખરીદ ટરવી 

હતી. કેમ કે એ ખરીદ વેચાણુ કોઇ ફોઈ પ્રસ'ગેજ 

થતુ: અને ઘણેુભાગૅ ખજાર ખાલીજ પડયું રહેતુ; 

તો કેટલીક વખતે મહેલેનાં રડવા વાળાઓને ખન્તરની 

નકલ ઉતારવાતુ” મન થતું. એવા મોકા ઉપર વજીર, 

અભીરોની સ્તરોએ, છોકરીઓ ડ્ુકાનદાર ખનતી અને 

ખેગમો! તથા બભાદશાહુ સલામત ચોતે “ધરીટદાર ( ચાહક » 

ખની નીકળતાં લેવડ દેવડનો બજાર ન્ેશમાં જામતો 

કોઈ ડુકાન ઉપર ખાદશાઢ ઉભાછે. અને કોઈ વસ્તુની 

કીભત કરવામાં બે ચાર પૈસાની વધઘટ માટે વાદ દ્વાદ 

કરી રહ્યા છે. અને તે સૌંદર્યની દેવીઓ નાઝતખરા 
સાથે ડહી રહી છે. “જાએ જએ ન્યાં તમતે કમવી” 



૨૯ 

નજરેજ નથી આવતો પણુ «યારે સોદો પતી જતો 

અને તે વસ્તુની ફીંમત અસુક રૂપીયા નય્કી થઇ જવી 

ત્યારે રૂપીઆની જગ્યાએ અશરકફીએ આપવામાં 

આવતી. જાભે ભૂલથી દેવાઈ ગઇ હાય | #* મતલબફે 

એવી રીતે આન' કરતાં એ સીનાખનજારની પશ્ચિમ અને 

દૃક્ષિણુ ખુણાની ઉપર “તૃગીના મસ્જીદ ” છે. એ મસ્જીદ 

શુષ્ખ આરસ પહાણુની ખનેલી છે. એતે શહેનશાહ 

આલમગીરે બેગસા માટે ખનાવી હુતી મસ્જીદ પરદાદાર છે 

અને ડૈઠ જનાનખાના સુધી આખો રસ્તો પરદાદાર 
ખનેલો છે. કહેવામાં આવેછે કે, શાહુજહાન ગાદીથી 

શ્રલગે થયા પછી એજ મસ્જીદમાં ઇશ્વર ભકિતમાં 
સ્ુશ્ગુલ રહેતો. 

દરખાર આમની પાછળ જ સચ્છીભુવન ” 

(1513 41209) છે. મચ્છી ભુવનનો સુખ્ય દરવાજે 

જનાના ભીનાખનરમાં થઇને છે. એ દરવાનતનાં કમાડ (ખારણાં) 

જેને શહેનશાહુ અકબર ઈ. સ ૧૫૫૪ માં ચિતોડના 

નોટઃ-- 
શ વાંચકોએ જાણવું નેઇએ ફે તે વખતે રૂપીઓ અને 

અશરક્રી ( મહોર )» આડારમાં બને લગભગ ખરાખરજ થતાં 

જેમણે પહેલાના સીક્કા નૈયા છે. તેએ એ મૂટે સદેડુ નહી 
કરે, દઅર્જેતાજ "ર, ૧૮) 



કિલ્લાચે કૃતેડુ કરી તેની? યાદગીરી તરીકે લઈ આજે 

હતે. એ કમાડ જસત (કે ૧૪ તાં છે તેતે ઘછે 

ભાગે હમેશા બધ રાખવામાં અવે ટે, અહીથી ઝ'ગળ 
વધી એડ બીજા ચોડમાં પડાંથાય છે, જ્યા સમયના 

વિચિત્ર પણાને! નસ્ુનો નજરે પડે છે. 

અહી' એક મદિર છે. જે ભગ્તસુરના રાજાએ પોતાના 
સમયમાં ખનાવ્યું ડુતુ; હાલમાં એ “મરી રાજ 

શામ રતન” ને નામે ઓળખાય છે. 

વચમાં જે હોજ છે તેમાં માછલીએ છુટી ડડેવી 

હેલી. એની અ“દર જ્મનાજળ નાથે માઇલીઓને દાખલ 

કરી ખાદશાહી કુટબતા માણુસા માછવીતા રીકારવી 
ગ્રમ્મત મેળવતા. તેની ઉપર એક ઇત્ર ( 620000 

ખનોવવામાં આવ્યું હુતું જેને રગ બે?ગી કાયાથી મલી 

સૈવામોં આવ્યુ હતું. અતે ટ્રોસક્રતરની શેિશનીથી 
ચદ્ર તારા વગેરેતા પડછાયા પાણી ઉપર પડી ધણેજ 

રમણીય દેખાવ હ્ષાગતો. જે છત્ર હાલમાં હયાત નથી. 

# મારમલની એ મચ્છીસવનની ટાંકીને લરત- 
સુરતા રાજા સુર્ઝમલે તુકમાન પહોચાડી ખરામ 
કરી હ્તી. પણુ હિંદના આગલા વાઈતરાય હેડ મચે! 

* ૪ આગ્રા રીટ્ટી ૪. ર૫ 



ઢ્ર૧ 
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તરા લડે નોર્થબકે એ તેમજ* દ્રીવાનેઓમને મરામત 
કરાવી સારી હાલતમાં મૂક્યાં છે. ભુવનની લખાઈ 

પરોળાઈ ૧૫૦ ખુઢ અને ૨૦૦ ખષુટ છે. કોઈ સસચે તેનો 

ચોાક-ડાજ તદ્ત આરસ પહાણુનો હતો. જેમાં ફૂલોની 

કયારીઓ હુતી, પાણીની નીકો, પુવ 3), અને માછલીઓનાં 

હજ ખનેલાં હતાં એ મધેઃ સામાન જાટ લેકે! હીંટ ધસીટ 

કરીને “ડીગ' (ભરતસુર સ્ટેડની સુરાણી રાજધાની) માં લઈ ગયા. 

તખ્તની સેઠ્દરીની મામે જે દિવાનેખાસની પાસેની 

છત હાલમાં ખુલ્લા મેદાનતી હાલતમાં નજરૈ પડે છે. 

તેનો ઉપર તે સમયે ઘણીજ સાનકદાર ઈમારત ખનેલી 
હુતી જેનો સ'બ'ધધ દિવાનેખાસની સાથે હતો. તે પણુ 

જહ લેકે તોડીતે લઈ ગયા. દરખારે આમની લગોલગ 

““ડૈઝ આરસ પહાણુનું મકાન છે. જેનો ખન્ને તરક્ 

ખે નાના ઘણાજ સુ'દર હુજરા છે. એ મકાનનાં ખંધા 

આરસપહાણુ રાજા સુરજમલ ફસ્બે “ડીગ' પોતાની રાજધાનીમાં 

હ્ધઈ ગયોઃ હતો એમ કહેવાય છે. શ* 

દિવાનેખાસની છત ઉપર બે “સ'ગીન તખ્તો” 

રાખેલા છે. જેમાંથી એક આરસપહણુના મચ્છીબુવની 
તરક છે, અને ખીન્તે સગેસુસા ( કસોટીનું કાણુ પત્યર ) નો 

#« અ્જેતાજ પૃ ૨૦ 
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છે, જે નદીની તરક પૂર્વમાં છે અને ૧૦ ષ%ુટ છા ઈચ 

લાંયુ અને હ છુટ ૧૦ ઈચ પહોછુ' અને જડાઈ ૬ ઈશ્ની 

છે. તેના પાયા ૧૬ ઈંચના છે. તખ્તની ચારે ખાજુએ 

ઉપસેલા અક્ષરમાં લખાણુ છે. જેમાં જહાંગીરતી તાજ- 

પોાશી (રાન્યાભિષેક ) ની કિયાનું વર્ણન છે. તેમાં જે 

તારીખ લખેલી છે. તેથી એટલુ' જણાઇ આવે છે કૅ 

અકખરના મરણુનાં ત્રણુ વર્ષ પહેલાં રાજ્યાભિષેકની કિયા 

કરવામાં આવેલી ઢુતી તેનુ” કારણુ એ છે કે તેના આખરી 

વખતમાં જહાંગીર બાગી (ખળવાખોર ) થઇ ગધો હતે 

અને અવ્હાબાદમાં સ્વત'ત્ર પણુ હુકુમત ચલાવતો હતે!. 

અર્જેતાજ્નો લેખક એ તખ્તને જહાંગીર ત્યાંથી પોતાની 

સાથે લાવેલો હરશે એમ જણાવે છે. કૅમ કૅ એ લખાણુદં 

સાથે બે ખીજા ષણુ મુતબા (લેખ ) કોતરેલા અક્ષરમાં છે 

જેમાં જહાંગીરની શહેતશાદીના સુરા ઇલ્કાબા લખેલા છે 
તે પરથી માલુમ પડે છે કૅ ન્યાર તરક્બર પછી જહાંગીર્ન. 
તાજપાશી થઇ તે વખતે એ કુતબા વધારવામાં આવ્યા છે. 



૩૩ 

જ્યારે આત્રા ફતેહ ક્યું અને કિછ્ા ઉપર કમને કર્યા 
પછી તેમના રાજાએ એ તખ્ત ઉપર બેસવાને ઠદમ 
ગ્રુક્તાં તે પત્યરમાં ફાટ પડી અને તેમાંથી લોહીની ધાશ 

વહેવા માંડી. ક 

“હુસ્મામેશાહી” ( છ19છડ 880105) ખુઠ્ઠા 
છતની એફ ખાજુએ દિવાનેખાસની ખરાખર સામે હુસ્મામ છે. 

જેમાં પાણી ખહારના કુવામાંથી આવતું હતું. જે ન! 

જગ્યાથી ૪૦ પુટ નીચે હતુ" “દિવાનેખાસ” (પથ્ય 
૦? 0૪1081૦0 &પ્રઉ1૦00૦) અથવા મ-ત્રણા ભુવન 
ઇ- સ, ૧૬૩૭ માં શાહજહાંએ ખ'ધાવ્યું હતુ. તેની 

લખાઈ ૬પ પ્રુટ અને પહોળાઈ ૨૪ ઝટ તથા ઉચાઈ 

૨૨ પુટ છે. આખી ઇમારત સફેદ આરસ પહાણુ મધ્યે 

સુદી લીધેલા અને સુવર્ણાલકૃત તથા રંગીન મારખલથી 

સજ થઇ છે. તેની તારીફ લખવી સોના ઉપર ઢોળ 

ચડાવવા ખરખર છે. તેની છત આક્રર્ય ચફિત્ કરી 
નાંખે છે, તેનો ઉપર પુલળુ'ટાનું કામ ઘણુંજ મોહુક છે. 

છત સખ'ધી એટલું ફહી દેવું અસ્થાને નહી ગણાય કે 

પહેલાં જે છત હુતી તે સ'ગેમરમરની ખનેલી હતી, 

પરંતુ નીસ્માર (ખરાબ ) હાલતમાં યઈ જવાથી તેની 

સરામત ભાપણી ખ્રીટીરા સરકારે મોટે ખરચે કરી રોનક 

શ અજેતવાજ ૧. ૨૦-૨૧. ૦ 



2૪ 

લજીવન ટરી કે ક ત્તસણ પુરાણી છતમઃ હિવાલોનો માક 

શેઈનેરી અને રગીન કામ હેતુ હાલની ધત માદી છે 

“જતાતા મસ્જીદ” મચછી લુવનતા ઉપરન 

મજલાની દક્ષિશ્ુ જે દાલાન (પરસાલ ) છે તેના છેડ 

ઉપર દિવાતેખાસની પાસે દક્ષિણુ ખાજીએ એક દરવાત્ે છે. 

જેની અદરથી એક ગમતો સીધે: જાયછે એ રસ્તે એક નાતો 

મરખી મસ્જઝદસા પહોચાય છે જે ચ ગેમરમરનો ખનેવી છે. 

અને તેમા સ્રુસહ્ઘા (નીમાજ સાટે ઉભા રડેવાનો જગ્યા » 

સગેમરમર તથા ખટ ( પીઝા રગનેઃ પત્યર ) ના ખનેજા છે 

જે ફસ્તો ડાખી તરફ દિવનેખાસની પાછળ 

થઇતે ન્તય છે તેમાથી સીડી ઉતરી એઠ ઇમારતમાં 

પહાચાય છે તે દિવાનેખાનથી પૂર્વ ત્શિ તરફ છે, 

તેનો એક દક્ષિણુ ખાજીનો ૬૦૫૩ મહેવમરા ( અત પુર્સ) * 

તરટ્ર ૮કડે છે અડિ કહાની હિન સીધી હેઇ 

કઇક વાકીને બટ્ઠાર પૂવ ત - નીકની ગઇ છે અને 

એયષી રીતે એક ભાગ નીફળી «4 સ્નો છે તેની સામે એક છુરૂ"૪ 

(ડુગ) નજર પડેછે તેને “સમન બુજ અથવા 
જસમાદન ટાવર “85200029 7'૧૫૪૦૪' ડહે છે 

એ યણુ ઞગેમરમરનેઃ ગનેલે! છે, ત્યાથી નદી દેખાયછે 

ક અર્લ નાથ શુઝ મોટે ખગ્ચે તેની રોનદ સજીવન કરી છે 
દ આધા ફીવ્ડી હૂ. રપ.) દચઅર્જેવાજ પૂ ર૧૦ 



૩પ 

તેની ૯૫૨ * મૌન તને કીમતી પત્સર વાળી કારીંગરીની 

ઢબથી એમ જણાચ છે કૈ, એ ઈમારત દિવાનેખાસથી 

“પહેલાં ખનેલી છે. એટલે જહાંગીરે નુરજહાનને રહેવાની 

ખસ જગ્યા તરીકે રાખી હુતી. ક્હેવાયછે કે, એજ સમન 

ખુર્જમાથી એક વખતે ખાદશાટુ જહાંગીરે ઇદતા ચ'દ્ર જેઈ 

આ મીસરેો (ન્યુન ચરણુ ઈટ્લા ૩લી ) કહા હતો :-- 

“હિલાલે ઈટ ખર અવજે ફલક હે વયદા શુદ” 
(ઇદનેો નરે ચ'દ્ર આકાશની ઉચાઈ પર રેખાયો ) 

તુરજહ્ાં પામૅજ હુતી તરતજ જવાખમા કહ્યું --- 

“કીર મચકરા ગુમગફતા બુદ પયદા શુટ” 

મ શરાબખાનાની ચાવી જે ખોવાઈ ગઈ હુવી તે પાછી મળી ) 

શર્ષાતૂ--રમઝાન મહિનામાં સુસલમાનોમાં જે 

દાર્ડીઆએ હાય છે. તે પ, શરાબ મદીશ્ર પીતા નથી, 

જોટલે શરાભ ખાતું બધ યદ જય છેં. ત્રોસમી રમઝાને જ્યારે 
ચાવી રૂપી ચદ્ર દેખાય છે. ત્યારે રોન્ત ખલામ થાય છે. 

સેટલે ચર જોતાજ લલકારે છે કે લાવ શરાબ, (જહાંગીર પણુ 

શગખબ પીતો! હતો.) તે પછી મુમતાજ મહાલ પત્તુ 
એમાંજ ગ્ટી અને એજ જગ્યાએ શાહટુજડાન પોતે 
કના નન - કિ... 

ફ# અજેતાજ પૃ રર 



રો 

/ પણુ સુમતાજ મહાલતા ' મરણુ પછી રહેતો હતો, કૈ 
જેમનો પ્રિય બેગમનો રાજે હમેશાં નજરે પડતો 

ક્ડે. શાહુજ્ડાંએ મરણુની છેલ્લી ઘડીએ પણુ એજ 

સમનષુર્જમાં તેની વહાલી બેગમની કબર તાજમહેલ 

નતા જનેતાં તા, ૨૬મી રજબ હીજરી ૧૦૭૬ (૨૨મી 

જાન્યુઆરી ૧૬૬૮) તે સોમવાર પોતાનો પ્રાણુ છોડયો 

હુતો. ક*# શાહુજહાંનની લાશને કફન દીધા પછી સમન* 

ખછુર્જની નીચે જે દરવાષ્તે છે અને હાલમાં ખધ રહે છે. 

એ દરવાજેથી જનાજો ( અરથી ) કાઢી શેરહાજી દરવાજે 

જે એની સામે છે અને હાલમાં ખધ છે, ત્યાંથી 

કિલ્લાની , ખડાર લઈ ગયા હુતા. અને તાજમહાલમાં 

મુમતાજ ખેગમની કખરની જમણી ખાજુએ લાશને 

દફનાવવામાં આવી ડુતી. પા 

સમનણુર્જની સામે એક ઘણૂાજ સુદર હેજ 

ખનેલે! છે. અને ચોકની એક ખાજ્ઠસ્રે સફેદ અને કાળા આરસ 

પહાણુની “પચ્ચીસી (શેત્રજ )” ખનેલી છે. જે ઉપર જીવત 

ચાસાથી રમત રમાતી હવી. એટલે દાસીએને જુદી જુદી જાતનાં 

રંગીન કપડાં પહેરવી પાસાના ખાનામાં ખેમાડવામાં આવવી, 

અને એવી રીતે પચ્ચીસી રમાતી. નદીની તરફ સમનમુર્જમાં 

ક» મિરાતે આલમગીરી પ્ર ૨૧૨ 



હૈ 

ત્રહુવાર આરમપહાણુની જાળીઓ લગાવવામાં આવેલી છૈ 

સમનણુર્જ માથી નીકળી દક્ષિણુ બાજુએ એક ખીન્ત ભાગમાં 

દાખલ થવાય છે જે “ખાસ મહેલ” (20919૦ 

251409) અથવા આરામમાહુને ભાગ છે એ સજ્ખ 

ખીજી ખાજીુએ ષણુ છે એ ભાગો પોતાની ખુખીમાં ઘણાજ 

શ્રાકુર્ષક છે. અતે સધ્યા કાળના સમચે જ્યારે તડકે વધારે 

ન હોય તે વખતે ઘણાજ સુદર દેખાય છે અહિથી જમનાતા 

વૃડઠુતા પાણીના દેખાવ આનન્ડમા વધારા કરે છે અને 

પશ્ચિમ તરક “અગુર્ીબ॥ાગ” તેની સુદર્તામાં વધારો 

ર્ છે. એ ટાં મહેલે! પૈકી ખીન્ત મહેલે! નેતા હાલની 

શ્હેવાની રીતી અને ઈમારતોની બનાવ ઉપરથી વિચાર 

ઉત્ધજ્ન યાય છે, કે એ મહેલમાં ખાદશાહુ અને બેગમો 

' જવી રીતે રહેતા હરે ? તે બીલકુલ સમજમા નથી આતતું 
કે, શિયાળા ઉતાળા અને વર્ષા ત્ઝતુમાં એવા પહેળા 

બરડા જેને દરવાજા વગેરે કાઈ નથી એવા ડીંમતી 

મહેલે।માં કેવી રીતે રહી શકતા હશે ? ક ઇક વિચાર કરવાથી 

સમજાય છે ફે, પરદાઓથી હીકફાજત (રક્ષણ ? કરવામાં 

આવતી ઢુરે. સમય અજબ જેવી રીતે બદવાતેો જાય છે 

કદાચ હુવે પછીની ડુનીયા હાલની રેડુણીની રીતીને આશ્ષય થી 

જુત્રે પરતુ હુવે આગળ ચાલો “ ઝપડાસઇ રહી મહેલેોના 
સ્વ્પ્તા નવેવા” જેવો વાન શક નત્રો 



૨૮ 

આગમ ગાઇ” ( & 2૦00 ૦? ૪૦૬૬)ની 

ભ'દર બે તાકચાં (ગોખલા ) ખને છે. તેમાં બારમા લૈગ્નગ્થી 

લઇને મોગલ ખાનદાનતા બધા બાદશાહોના ફે,.ટાએ રાખવામાં 

આવ્યા હતા. જે જટ લોકોની ફટમાં ચાલ્યા ગયા એમ કહેવાય 

છે. દિવાલેમાં ચારે બાજુએ ઘણા-૪ પવિત્ર અશઆરી। (કાવ્યો) 

લખેલાં છે. એ અશખઆરેમાંથી મહેલ 'માંધવાની તારીખ 

૪. સ. ૧૬૩૬ નીૌકળે છે, વચમાને ચાટો એરડા છ૦ ખુંટ 

લાખો અને ૪૦ ષટ પહોળા છે, અને એટલે સ્હાટો 

સામે દાલાન છે. જેની સામે ઘભ્ાજ સુચેઃલિત હેજ છે. 

“તેઠુખાના” ખાસમહેલની દક્ષ્ભ્રિમાં મેક પત્યશ્નો 
નીસગ્ણી છે. જે તેડખાના ( ભૉયગ ) માં ઉતરી ગઇ છે 

એ તેહખાનામાં ઘણા ઓરડા ભુલભુલાવ્ણી જેવાં બનેલાં છે. * 
એમાંનો પહેલો ઓગ્ડા જનાનખાના ઉપર ચોકી 

કગ્નાર સ્રી પહેરેગીરા મહે ( ઉપક્ઈવ 2200000) 

હેતો એમ કહેવાય છે. 2૮ દક્ષિણુ અને પૂવ દિશા વચ્ચે 
એક ખીજી ઇમારત છે જેમાં એક વાવ છે 

શ્મેમ કહેવામાં આવે છે કે, એ ગ્રમાલ્લેનો વાવ તે વખતે ધવે 
ભાગે બનાવવામાં આવતી છાની ખહાર પણુ એવી વાવ 

૮ * અજેતાજ પૃ રષ 
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વડ 

પહેલાં અમીર ઉમરાવોાનો બનાવેધ્યી હતી. પરતુ હાલમાં 

તે નહિ જૈવી થઇ ગઇ છે. એ તેઢુખાનાની લગોલગ જેલખાતું 

અથવા કારાગૃહા પણુ છે- જ્યાં રુનેડગાર બદમાશ દાસીઓ 

અને નોલાયક ગુલામાોને ચુષકીથી મારી નાખી તેની 

લાશોને પરદાને રસ્તે જમના નદીમાં વહેતી કરી દેવામાં આવતી 

એમ કહેવાય છે. ન આ ભ્લાોયરાને લોખ'ડના દરવાજાથી 

ખ'ધ કરી ફેઇને અદર દાખલ ડેરવામાં આવતા નથી ન્- 

શાહી જનાનખાના ( હરમ) વિષે કહેવામાં આવેછે 

જે જનાનખાનાની વ્યવસ્થા કાયટ્ટા પૂવંક રાખવામાં આવતી. 

દરેક સ્ત્રીને પોતાનો એરડો અલાહેદદો આપવામાં આવતે. 

અને તે ખધાની ઉપર દેખરેખ રાખનાર લગભગ પાચ 

પુન્ર સ્ત્રીઓ રહેતી અને તેઓને જુદી જુદી ટુકડીમાં 

વહેચી તોકરી સોઉપવામાં આવતી દરેક ટુકડી ઉપર એક 

સ્ત્રી દારાગો ( એક્ીસર) રાખવામાં આવતી. દરક સ્ત્રીને 

ત્તેની લાયકાત પ્રમાણે પગાર મળતો. જનાનખાનાના 
ખર્ચાનો હડ૩૭િમાબ કિતાબ માટે એક સુશરીક્ રહેતો! જનાન” 
આખનાની અદર જે સ્ત્રીએ ચોાકીદારી કરતી એમાની ભરોસા 

ચાત્ર સ્ત્રીઓને ખેગમાના ઓરડાની ચોકીદારી સોંપવામાં 

આવતી વગેર. એ સબધી ઉલ્લેખ ડરતાં આઈને અકખરીનોા 

હવાલે] આપી “થી ડેઝ એટ આગશ ” નામના પુસ્તકમાં 

૪ અજે તાજ પૃ. ૨૫. ન આગ્રા દૌક્ડી પ્ર ૨૭- 
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“અઝુરીખાગ”, ખાસમહેલની સામે પક્ચિમ 

ખાજીએ છે. તેની ત્રણુ તરફ્ દાલાનો ( પરસાલ ) ઓરડા છે. 
જે પારવા ઝુજમ અકખરના જમાનાતું જતાનખાતું છે, 

ડગે ખાગ સોગલ સમયનો ઉત્તમ નસુનો છે. એમાં ખધી 

ડ્યારીએ નિયમ પૂર્વક પત્થરની ખનેલી છે. અતે 
વચલા હોજ્થી ચાર કાંય ચારતરક્ ચાલ્યાં ગયા” છે. 

કહેવામાં આવેછે કે અજભુરીખાગના ભોંચતળીઆમાં જે 
મેડી સુરવામાં આવેલી તે ઘણી કીમતી હોઇ કારમીરથી 

લાવવામાં આવી હતી કગુરીખાગની લખાઈ ૨૩૫ છુટ 

સત પડેઈારઈ ૧૫૦ પટની છે. 



૪૨. ર 

“શાશમણેલ” ૮ ૪2100 ૦? 301189901૫3 ) 

અ'ુરીબાગની ઇત્તર ખાસ મહેલની પાસેથી એક રસતે! 
શીગ્ર્રહેક્માં ચાલ્યો જાયછે. એ બેગમે!નું સુસલખાનું 
(નહાવાની જગ્યા--84311 0૦01 » હતું. પહેલે. ગરક * 

ખાદશાયની ખેતરમા વબેરે માટે પોષાક કરવા ( 5/૦5૬1% 

10010 ) માટે અને ખીએે એરગય શુમળખાતા તરીકે 
લૃપરાતોા હતે, શીશમહેલમાં જે આરસ પડાળુતા ચોકડાં 

લાંગેકાં હતાં તે નીકળી ગયાં છે. પરન્તું એ ખત્ને 

ઔશડાની દિવાલો તથા છતને સુંદર ઝળડતા ન્હ!ના ગોળકાચોાથી 

રીપાયમાન ખનાવ્યાં છે. છતાં એક દિવાસળી સળગાવી 
નેતાં ભાખા ઓરડો ગ્રપ્રશિત થઈ ન વર્ણુવી શકાય 

એવી ઝળક શ્માપે છે, મ 
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પણે, ફેર છે. પોતપોતાની ખુખીમાં તો મનને ઈમારતો 
પ્રણીજ સુદર છે. પરંતુ શાજહાનની ઇમારતોમાં નજાકત 

( નાજુકપણું ) છે. અને જહાંગીરની ઇમાસ્તોમાં સજભુતીને! 

ખ્યાલ વધારે રાખવામાં આવેલો છે. પરત્તુ જહાંગીરી 

મહેલના પ્લાત અકખરેજ કરેલો હરો એમ સમજાય છેઃ 

જ્ટાંગીરતા નામથી ષે મહેલ એળખવામાં આવે છે, 

પરન્તુ તે ખાંધવાતુ' કામ અકેખરનાજ સમયમાં આરભાયું 

હુતું. અતે એ મહેલ માંધવામાં તેજ ડેડીઆઓ અને 

યારીગરે રોકવામાં આવ્યા હતા, કે જેઓએ ડ્તેપુર 

સીફીના મહેલે બાંધ્યા હુતા, આગ્રાના કિલ્લામાં લગભગ 

ખે જાતનો ઈમારતો અઘાપિ સોજીદ છે. અટઢબરની 
ઇમાક્તેમાં મોટાઈ અને ભવ્યતા દેખાય છે. અને શાહુ* 

“જ હાનની ઇમારતોમાં નજાકત (નાજુકાઇ ) તથા સુરતા 

રખાય છે, અકખર્ની ઇમાર્તોની બાંધણીમાં હિન્દુ હબ 

રખાય છે. અને શાહજહાનની ઇમારતોમાં ઇરાની તથા 

અરી કારીગરીના નસુના જણાય છે. 

નદીની તર્ક એક, ષુરૂજ (કોઠો) છે જેમાં 
તરટુવાર રંગીન કામ કરું છે. જેકે હાલમાં એ રગ 

ફીકકો પડયે! છે, પરંતુ એતા સોંદર્ય દર્શનથી નયન અને 

મન પરિણત થાય છે. એવી લગોલગ ખીન્ત પણુ કેટલાક 



૪૪ 

વિભાગો છે જે “અડધરી મહેલ ના નામથી શળ- 

અવામાં આવેછે. એ ખપા વિભાગો જીર્ણાવસ્થામાં પોતાવું 

અસ્તિત્વ ટફાવી રહ્યાં છે; છતાં એટલું જાજી શકાય છે કે; 

શાતાની સારી સ્થિતિમાં કિછ્જાની ખીછી ઈમારતો કરતાં 

સુખીમાં ઉતર્ એવાં નદી હોય. દિવાલે! ઉપર સોનેરી 

જયીનપર સુ'ર પુલો બનેલાં કેટલીક જગ્યાપરતો હજુ 

પણુ સારી હાલતમાં ન્ેવામાં આવે છે. અહીંથી આગળ 

વધીતે એક ખીજી લાંબી ઇમારતમાં પહોંચાય છે, જેને 
“ુતુઅખાના” (અક્મરની લાઇબ્રેરીના રૂમ ) ટ્છેવામાં 
આવે છે. એમાં અસલ રંગીન કામને ખીછી વખતે 
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નામથી એળખાય છે. એ ઇમાય્તતા પશ્ચિમ ભાગ્રમાં જ્માં 
લાંખા લાંખા ગોખલા બતેલાં છે ત્તેના વિષે કહેવાયછે ન 

આ બધા નેધખાઇતા સંહિરો “હતાં; અતે તેમાં દેવતાઓની 

મૂર્તિચ રાખવામાં આવતી હુતી, 

જહાંગીરી સ્હેલની છત ઉપર ખે સુદર છત્રીઓ 

બનેલીછે અને કટલાક હાજ ખનેલાંછે જેમાંથી મહેલમાં 

પાણી પહેંચર્તું હતું એ પેદી એક હજની બાજુમાં કેટલાંક 

કાંણા છે. તેમાં ત્રાંભાના નળે લાડેડાંછે અને દરેકની 

* ઉપર ગોળ પત્થર છે, જેની ઉપર કેતરલા અક્ષરોમાં 

દ્રખેથું છે કે, કયા નળને કઈ ઇમારત સાચે સંબધ છે, # 

જહાંગીરી મહેલની દક્ષિણમાં દ્દોઇ ઈમારત એવી 

નથી કે જે નેવા લાયક હોય, આગળ “અમરસીહ્ 

દરવાજે” છે જે એક હિંદુ સરદારના તામથી પ્રખ્યાત છે. ઝર 

આ કિલ્લો થોડાક અપવાદ સિવાય હેજી વખાણુવા 

લાયક સ્થિતિમાંજ છે ““ અંગ્રેજ તશ્કરની ટુકડીએ આ 

ક અ્જે તાજ પૃ. ર૯. ગ્ર અજે'તાજ "૧, રહ 
ન્સ આગ્રા દીલ્હી પ. ર૦ 
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લાગે છે, કિલ્લાની પાસેથી તાજ્મઠાલ જમુનાના સામે કિનારે 

હોય તેવા ભાસ ધાય છે, પરતુઃતેમ નથી જમુનાને આ કિનારે 
અર્થાત્_ફિલ્લાવાળા કિનારેજ છે 

ફિલ્લા અને તાજમહાલનતાં વચ્ચે જસુતા નદીના કિનારા 

ઉપર રાન્્યના અમીર ઉમગવેસ મોટા પ્રાસારો ખ ધાવી નગરીને 

અલકુત કરી હુતી, પણુ અત્યારે તેમાંતા પ્રાય સમસ્ત પ્રામાદો 

વિક્સ થઈ ગયા છે. કિલ્લામાથી ખ્ડાર નીકળી તાજમહાલ તરક 

જતા માગ મા ઉક્ત અમીરોના પ્રાસાદ્દો ખ“ડેર હાલતમાં અનેક 

સ્થળે દૃષ્ટિગાચર થાય છે તેની પૂર્વની સમસ્ત સમૃદ્ધિ તથા 
મહેત્તા આજે અ'તર્હિત થઈ ગઈ છે. 

હાલ જ્યાં પખ્લીક પા ખનેલેો છે એ “રમીખાત 
ફેટલે” ના નામથી એળખાતા પાર્કની શરૂઆતમાં મહારાણી 

વિકટોરીયાનું ગાવલુ ખનેકુ છે, જે ઈસ સ ૧૯૦૫ માં ખનાવવામાં 

આવ્યુ હતુ આ પાઈ મા ફેટવાક તગાવે! ખનેલાં છે અને [નળે 
હ્વારા પાઈ મા ચારે તરક પાણી પહોચી શકે છે એ જગ્યા ઘણીજ 

શાંત અને રમણીય લાગે છે અહીથી આગળ ચાલો એટલે 
તાજમહાલના દર્સન થાય છે. 



'માગ્રાનાી જગ પ્રસિટ્ઠ 
ટ 

તાજમણહલ 

(અગર ફિરરોસ બર રૂએ ઝમીન અસ્ત, 
હમીન અસ્ત ઓ હમીન અસ્ત ઓ હમીન અસ્ત, 9 

અર્થાતૂ--ઝે દુનિયાની સપાટી ઉપર કોઈ પણુ બરેસ્ત 

(સ્વર્ગ ) હોય તોઃ તે આ જ છે, સમા જ છે, અને આજ છે. 
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ષ્ટ્જ 

પોકાર. આ વાત તેજ તાજમહેલ ખનવાતું મૂળ પારણું સઈ 

પપ્ણાસે તાજમહાલ બન્યો. 

અર્જમદ માનુ બેગમ જાથવા સુમતાજમટાલઃ 

શહેનશાહુ જહાંગીરના સુખ્ય પ્રધાન મીગ્ઝા ગ્યાસ ઉર્ટટ 

“ એ--તેમા--ડુદ રોલાના પુત્ર નવાવ શ્માક્ખાનની ગુત્રી. 
અને તુરજહાનની ઉત્રોજી હતી. ૪. ચ, ૧૬૧૨ માં ૧૯ વર્ષની 
ઉમ્મરે તેના લગ્ન શાહુજડાન સાથે કરવામાં. આવ્યા; 

તે નખતે શાહજહાત શાહજાદા ખુર્રેમ કહેવાતો, અને. 
તેની ઉમ્મર ૨૧ વષની હતી, શાહુજહાનને એક ખીજી 
પભુ બેગમ હુલી, પરતુ સુમતાજમહાલ પત્યે તેને વિશેષ 

પ્રેમ હોવાથી સુગાક્રીમાં પણુ તે હમેશા સાથે-૪ રહેતી. 

સુમતાજમણેલમા ખુખસુરતી સિવાય ખીન્ત ઘણા સાદુ 

હત. સતની સભ જમા ઘણા હેટીગઃ તેની દયત 

પ્રતાપે છુટી જતા. શાસ્્ત્ય કારોબારમાં પણુ તેની સારી 

દખલ હતી, અતે ચાહજ્હાન હુસેચા તેની ચદ્ાહુ 

પ્રમાણે વર્તતેદ. 

સુમતાજમહાલને કુલ નદ અ'તતી થઇ. અતે 

છેવટે ચૌદમી ગુત્રાનન જન્મ થતાં તેણું આફ્રાની ડુન્યા 

ખોડી; પશ્વર દીઞારના ર્હુમના બુરકાને પદેરી લીધો હતો. 

આ વખતે શાહુજટાન, ખાનજટાલોદી અને અ બશ્નો 



* 

પ૨ 

પીછે પકડી ખરહાનસુરમાં છાવણી નાંખી પડો હતો. 
સુમતાજ્મહાલના મરણુની ખબર પડતાં શાહુજહાનના 

હદયમાં 'શોકનો એવે! આઘાત ચચ કે તેણે રાજ્ય સત્તાથી 

નિવૃત થઈ, તાબાને! સુલક પોતાના શાહ્જદાએ વચ્ચે 

વ્હૅ'્વી આપવાનો વિચાર કર્ચો હતો, અને બે વરસ સુધી 

તમામ દરબારીઓ માતમી ( શોકના ) કપડાં પહેર્યા' હતા. 

સુમતાજ્મડાલની લાચ્તે ,ભરહાતુરમાંજ દફનાવવામાં 

શમાવી શેષ સ્યાંથી કેં. ,સહિના 'પછી / (આગે લાવી તાજ- 

સહાલના ફેગ્પોઝ્ત્ડવાળા ખૂગીચામાં રાજાની પશ્ચિમ ખાજુએ 

દફનાવી રાજે ૈ યાર. થતાં તેની લાશને કાઢી તાજમહેલની 

અ'દરર ખનાવેલી કબરમાં ( જ્યો હાલ* ટું) ભૂમિદાહ 



સુમતાજમહેલ બેગમ. 



૫૩ ડી 

* “સખ કહા કુચ્છ લાલા વગુલમે' તુમાયાં હોગઈ, 

ફન 

ખાકમે કયા સુરતે હૉંગી જે પિન્હાં હોગઈ-, 

તાતારીઓમાં એવો કાયદો હતો કે દરેક મનુષ્ય 

પોતાની જીઠગીમાં કોઇ બાગ પોતાના મકળરા સાટે પસ'દ 

કરી લેતો જગી પર્યત તે ખાગમ રહેતે! અને મરણ 

ચછી તેમાંજ દફનાવવામાં આવતો. પરતુ ઇદ્લામી નિયમ 
ગ્રમાહે તે બાગ પોતાની હલાલ કમાણીથી અને પ્રમાણીક- 

પણાથી મેળવેલો હોવો જઇએ એ નિયમાનુસાર સુમતાજ- 
સહાલના મકબરા માટે જે ખાગ પસહ કરવામાં આવ્યો તે 

બાગ રાન જયસી ગની મીલકત હુતી, તેને"તે બાગનાં બદલામાં 
શ્ાહજહાને પોતાની જાતીકાં સીલ્કતમાથી ખીજી જમીન 

આપી આ ખાગ લીધો અને તેમાં તાજમહાલ બનાવવાતુ 
નષ્કાં થયુ. શાહજહાને તાજમહાલ બનાવવાને માટે 

ઉપયુકત ભૂમિ રેષવા સમયે કહ્યુ હતું કૅ “સમાધિ માટે 
એ કેવું સુંદર અને રમણીક સ્થાન છે કે લેલા અને 

દરરોજ ઝુરાન શરીફની તીલાવત કરી દમ કરવા માટે માણુસા 

રોકવામાં આવ્યા હુતાં. કક્નની હીકાજત તથા માણુસો ઉપર 

રખરેખ રાખવા માટે એક દારાગાં ( એફ્સિર ) રાખવામાં 
આવ્યો હતો. એવી રીતે કફૂનની કિમ્મત હન્તરી રૂપિયાની 
થાય છે. 



પૃજ 

મજતુને પણુ એવું સ્યાત મળ્યું નહી હોય”? સાચેજ 

એ સ્થાન પ્રેમીઓના સુવાને ઉર્પ્ડુકત છે. 

શજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાંથી મકખરાનાં સેકડો 

નકશાએ લઈ ઇજ્નેરા હાજર આયા પત્તુ ઉશ્તાદ ગહમ્ક 

જસા એકફ્રેન્ટી જે"એશિયાઈ તુર્કમ્થાનથી મકસરા માટે નકશો 

(140) ખનાવી લઇ આખ્યોઃ હતો તે નકરો; બાદગાહુની 

રૂબરૂ સુકતાં પમ થચો, ભને મજુરી મળતાં મકખરાડુ” 

કામ ઉસ્તાદ ઇસા, અમરનદખાં શીગાઝી મહમદ હનીફ 

ભત્રફારી, તથા કુખલખાન ઇરાર્નની રેખરેખ નીચે શક્ કરવામાં 

આવ્યુ. એ છે આજનો અદ્ધિત્ય તાજ ** 



પપ 

હ્િમમય મેઘ જેવા જાયછે. અનેક ગુર્વે!એ તેનું” વર્ભુન 

કર્યું છે. ત્તો પણ્ તે અવર્ઘીયજ છે. 

તાજ મહેલની પાસે પહેાચતાં રાતની બહાર ઉત્તરે 

“ગણેલી બુજ” છે. જેની અદર સુમતાજમરેલની ખાસ 

સશાહેલીની કખર છે, અને દક્ષિયે “ક્તેહપુરી મસ્જીદ છે.” 

જે જેવાથી વિચાર ઉત્પન્ન થાયછે કૅ, ચે પ્રમારતો તાજ- 

સહાલથી અલગ કોઇ ખીજી જગ્યાએ હોત્ તે! મોગલ 

સમયની જેવા લાયક ઇમારતોમાં એતો સમાવેશ થાત, 

પરંતુ તાજની પામે તેની કાઇપણુ ગશુત્રી નથી. એ નેવ, 

વિચાર હોયતો! પહેલાજ ન્તેઇ લેવી કારણુ કે, તાજમટાલને 

જેયા પછી એ નાની સરખી ઇમારતો જેવાની લગારે 
પરવાહુ રહેતી નથી. એ નેયા પછી ખાગળ વધતાં ફસ્પાઉન્ડને 

દરવાજે છે, ત્યાર પછી અદર દાખલ થતા એક ઘણાજ 

સ્હાટા ચોકમાં પહાચાય છે. એ ચોક સુરાતન સમયમાં 

'કારવાને સરા” ( €૧૪૪૦૪થ1058'3 સુસાક્રા માટેનો 
પર્સશાળા ) તુ' ઢામ દેતો અને ગરીબો માટે લ'ગરખાનુ 

સદાવૃત્ત ) નરી રહેતું અને હર વષે સુમતાજ૪મહા”ના 

લરણુની તારીખ ઉપર બ્રારે ખેરાતો થતી. 

ચોકની વચમાં ઉત્તર દિત્રાએ રુત્તનો ખાસ 

“ભવ્ય પ્રવેશફાર્” છે. તેની ર્ચના ઘણી સુદગ છે. કૈ 



પદ્ 

લાલ પત્યરાનો ખાંપેલો છે, અને તેના તરટ્ટેદ આરસ ૫૨ 
પુલના ઉચા નમુન'એ! અને કુરાનના ઉત્તમ વચને કોતરેલાં છે. 

તેના મથાળે તરેડુવાર કમાન અને ઘુમટે છે ત્યાંથી તાજની 
સ્માસપાસની વાડી અને તેની પેવી તગ્ફ વહેતી જમના 
નદીને સુશોભિત દેખાવ ખુલ્લો ન“રે પડેછે એ દરવાજે 
૧૪૦ ષટ ઉચા અને ૧૧૦ પુટ પહોળા છે એ લવ્યદ્વાગ્માં 
દ્રાખલ થતાં ડાબા હાય ઉપર સીડીઓ વાળે! એક નાનો ઓરડો 

છે, જેને મથાળે “અન્તયબ ખાના” ( 160ઘક૦૫૩0 » નુ” 

પાટીયુ' લગાવેછ્ુ નજરે પડે છે અદર દાખલ થતાં 

આગ્રાનો કિત્લે, એ તે માદ-ટુ-દોલા, સિકદ્રા, શેખ ઞલીમ, 
ચશ્તી ૨ અ. નો રોજે અને તાજમહાલના વખતે! વખતનાં 
ચિત્રો તથા કિમ્મતી પત્યરા વગેરેનો સગ્રહુ છે તાજમહેલને 
નીચેથી સીવીગ સુધી એક ઉચા તખ્તામાં ચીતરેલે! છે, 

ત્તે ઉપર નીચે પ્રમાય્ લખેલ ટે -- 

“ગળ ૦? દૉ3૦ ૧5 પડદ દ1૦ 01 થ1ત 

9પા1તાતપછુ 1% ૦૯1૦૦૪૦૬1૦૪. 

૧119 દ પક €૦૩૯્તે ₹૦% 27 ૦1૧૫૭ાઉટા 

લંદ૪1011 રદપદ 0૦55૯૩51૦0 ૦4 50*તતપવ વધા 4ાલ્વ 

01 છત દ1૯ ૦૪૫૦# €1213105 વૈ1#૮૮૬ તૈટ5૮૦૪દ (૦૪ 

006 2403308ટ્ત 154 ૦ 5૩172] 28 2702111૮૮૬ ૪130 

18 ૩3તંટ ₹૦ 1883 € ૮૯” 18 દર 5૯૬1૮૮ બં 5108 
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દદ 102”% 

તાજનો પ્લાન તેની આસપાસની સુખ્ય ઉંમારતેો * 

સાથે આગ્રાવાળા સફ-ઉટ-દીન અહુમદની માલકીનાં એક 

અસલ ચિતાર ઉપરથી આ પ્લાન ઉતાર્યો છે. સીરાઝન 

વાળા મહમદ ઇંચા નામને સખ્સ જેને વિષે કહેવામાં 

આવેછે કે, તે શાડ્જહાનની નોકરીમાં એક શિલ્પ શાસ્ત્રી 

હુતો અને તાજની ઈમારત ઉપર તેણે દેખરેખ રાખી હતી. 
તે ગખ્સ તરફ્થી ઉતરી આવવાને! આ શાર્કૂ-ઉદ-રીન દ્રાવા 

કરે છે. રી 

એ ભવ્ય દ્વારમાંથી નીકળી વિશાળ પરાથીમાની 
તીસર્ણી પર ચહી નજર્ કરતાં એફ સુ'દ૨ ઝાડની ધટા માલમ 

પડેછે, અને દરવાજથી લઇને તે તાજમહેલ પર્યંત એક 

સીધે માર્ગ વિદ્યમાન છે અને તે માર્ગ પણુ શ્વેત મરમરથી 

મહી લીધેલે।છે માર્ગની વચ્ચે ૩૦૦ કે ૪૦૦ વાર સુધી એક પુટ 
ઇડા પાણીને: હોજ છે, અને માર્ગની ખરાબર મધ્ય સ્થળમાં 

એક સુદર પુવારે ટૃષ્ટિ ગાચર થાયછે ઉક્ત ખુવાર «સ કે 

તાજમહાલની સોભા નેઇને પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી જઇને મુંગો 
મને દિડિમૂ ખની ગયો હોયને ! તેમ ઉભો રહેવો જણાય છે, 

ક મામા ીદ્ી ૧ છુ- 



શક 

માગળ વવાની આાસા રાખતુ' કોમ તેમ $કુ' છે. 

ઉપરાધ્વ રુબજ ઉષરતા શિખર ( સાનેરી કળશ) નૌ 

ત'બાઇ ૩૦ ૩2 છે. 

તાજની આસપાસ જે વિશાળ ખાગ છે તેમાં નારગી 

વીખછુ અતે ખીજી અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ છે. અનેક 

માછલાંઓથી ભરેલો હોજ તે જવારા આવી રહ્યા છે. 

ખાગની આસપાસ એક ખુબસુરત કોટ છે. ખાગને એડ 

છડેથી ખીજે છેડે સુધી સીતાણળની ઘટા આવી ૨હી છે. 

એક છેડે સુદર રાતા પત્થર્તું' દ્વાર અને ખીજે છેડે 

કિરણોથી આંખ ઝ'ખવાય એવા ચકચકિત આરસની કખર 

આવેલી છે. ૪૦૦ પ્રટ પાછળ તાજની ખને ખાન્તએ 



૧ 

પેશ્વા ઉપ અતે જમણી ગાજુએ છે તે બાદરાહુખી છે. 

ગર્ ઉપરની મર્મરની સ્લેટ પર અસથ અકીક સગે- 

મશમ, ટુકીક, પરવાળા, સગેસુલ્ેમાંની લિલમ, ( 7૪*છ, 

23૯%, €૦૫૯તત્ત €૦૯ઢા ૦0૩%, 540101૫17૮ ) વિગેરે 

તરેડુવાર જાતના ખ્છુ, લાલ, કાળા, કિ'મતી જવાણીર ( રતનો! ) 

વડે ગુદરતી વેલીઓ ભને પાંદડાંએ જેવીજ વેલીઓ અને 

પાન, વૃજ્તે તથા પુષ્પા પણુ અ'કિત કરવામાં આવ્યાં છે, 

અતે જમાનો પસાર થવા છતાં જાણે કાલેજ તૈયાર ચઇ 

“હિય તેમ ગળડેછે, તેનો વચ્ચે ઉત્તમ કારીગરી અને 

નકશીની નાળીવાળી સ્કરાટિકની દિવાલ તેની ખ'તે આજીએ 

અહારથી અને અ'દરથી રેાનીની સારી ગોઠવણુ છે. સુમતાજ 

શહેૅલની કખર ઉપર મોતીની એક ચાદર ઓહઢાડવામાં આવતી 

હુલી; જેની કિમ્મત લાખે રૂપિયાની કહેવામાં બાવેછે, તેસે 
અમીર હુસેન આલીખાન ઈ. સ. ૧૭૨૦માં લઈ ગયો 
એ ફખરના કહેરાની નળીએ ઉસ્તાઠ કારીગર છતાં દસ વરસે 

બની સડેલી. કદેવાય છે, તે પહેલાં સોનાની જાળીએ હીરા 

મોતીથી મઢેલી લગાડવામાં આવી હતી, પરત્તુ પાછળથી 

બોરગઝેબે તે કઢાવી નાંખી મજકુર જળીએ તૈયાર થતાં 
લગાવી હવી. કઠેરાના દરવાજત ચાંદીના હતા તે જાટ લોકે 

ઈ. સ. ૧૭૬૪માં લૂટી ગયા છે. એ સિવાય રૅશમી ગાલીચા 

સોનાની કીલો અને રામેદાની વગેરે પાછળ લાખો રૂપિઓઆ 



કે કષ્ટ 

શ્ેળવવવામાં આવ્યાં હતા. એ ત્તિવાય જે જે “પતરા 

અને વસ્તુઓ રેતમાં લગાવવામાં આવીછે તેનું લીસ્ટ 

અત્ર ઉતારવાથી નકાસું લાણુ થાય છે, અને જયાં સુધી 

તેના નામોની સાથે પત્યર જવામાં નઆવે ત્યાં સુધી વાંચકોને 

તેમાં આન'હ પણુ નહી' આવે; છતાં અતે જે લીસ્ટ યકી 

લેવામાં આવેછે તે નોચે સુજભ છેઃ-- 

1.51-.&. 
#ંક1૯%૬ ૦51૦૦૯૬ ઉપર2તદ1/ (0 16% 

€૦૮૫૮।તત 11૦ ાલેતરત -*. ** 330 

729 ,? ઢી 8018 7૯11૧ ** ર240 

(કરનીલિએનઃડકીક; અદીક મણુ ૯૧૦4૨૪૬) 
૧ પઉ્વૃપબંડ૯ 1૮૦01 ઇઉ॥રલે 110૮ ,.. **મ 440 

(ટર્કોઇઝગ-મૃશરગનું એડ-તતનુ' ઝવેર, અથવદ 
--ફીરાજે મણુ ૪૪૦) 

1.431 1:૦૫ €૦)1૦01 ... ૦૦૦ **” 280 

(લેપીસલાઝુવી-આકાશી ભુરા રંગને! પત્ધર મણુ ૨૮૦) 

દના 1 ળા ઈપટ ૦૧૮૮ ,.. ન * કલ 410 

(ફોરંલન્પરવાળાં મણુ ૧૧૬) 
540 4૪૨૬૯, સતતં ૦09% 1010 5૦૫૬ તવા ,.« 

(બંગએટ્-જઝીનઈકસગોમેદ અકીક; સ'ગે- 
સુલેમાની મણુ ૫૪૦ » 

વિ ન #મ્નજે'તાજ પુ. 8૪ 
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૪૦૯૮૬ત્રતા ૦૪7 €તતકત્ત કેટ 8૦ 870૪ળ 

( પાર્સીસેન:-ચીની, બિ"ક્ેર 

1.351101118 1₹010 1! 1૦ ક સ 915 

( લૈશુનોઆ-પતુનજ; પતોનીયા મણુ ૯૧૫ )» 
#*કા5૯ 1૨1107 ₹0૧ દર ઉંત12૯5 4૦૦ 245 

(ઉસ ગ્બી-માલેકના જેવા રંગવાળો પત્યર મયુ ૨૪૫) 
ઉન્ત 5100૯ 17011 4155૯718 1130 5૮૭ ર૦4 

0૮00૫૪ વત્તતે દ1૯ 11001211 ૦૦૦ 970 

(શોલ્ડ છોનગ્સગે તીથાઈ, સોનેરી પત્થર મતુ ૭૦) 
જિલ 72001 (૦૧ કપલ કપ રા 1010 

ઉ ઝહુર-પે ઝડુર મણુ ૧૦૧૦) 
ઉા૦₹ 310006 14700 0૫૪110₹ 8૫0દ 870300 

( ગવાલીઅર સ્ટોન-ગોવાલીઅરતુ' પત્થર) 

દિત્વ'€ 51016 41701 5પત્તદ ૦૦૦ ન 5010 

ઊર સ્હોનનઅધકચર્ પત્યર, અર્ધપકવ મણુ ૫૦૧૦) 
1814૮ 5દ૦1૦ 4#ઇગત્ત ૯૯ કેક ૯૨૦ 848 

(બ્લેક સ્ટોન-સ ગેત્રીયાડુ કાછુ'પત્યર મણુ ૮૪૫ 
0ર્ઢાં 110% ]ર્દાપ1 કહ ** હઠ 

(બંપલ-બદલાયા ફરે એવા રંગનુ” ઝવેર, લસણિચેદ 
“--મહુ ૧૫) 

&ારકાઝ051€£ 1૯011 ઊતરવા, *** 008 1010380 
(એલ એભેસ્ટર્ન્આરસ પહાણુની જાતનો પત્ધર 

“જેનાં રમકડાં બતેછે વે) 
છુ 



શ્ર 

4100 5૬07૯ 1૪001 0011035# 414૯૯ ન્્ક ર્નક 

(ભ્હડૂ સ્ટોન્:-થાલ ર'ચની છોટવાળે લીલો ખસમાની 

--રંગનેઃ યત્યરુ રાદાવર, રાજવરખ મલુ ૪૫) 

#છુ૧ધ૦ 1૪૦% પાટા) ૦૦ *ક ન 5 

(એગએટ-અડીક સણુ ૪૫) 

5૫ળ૪-પકાતોપવં 1:07 ઈ૦ પત ઈંતતટ્ટ 225 

(સંગ નાષુદ-સ'ગેનાખુ8ઠ મણુ ૨૨૫) 

&)004 104 8111 ર19૮ ૦ 15000200 3101 100૪0 

(અજીબા-સ'ગે અજ્ુગ) 

8121412112 ૦%. 

(મકીઆના-:મદીઆના 1₹0 કિપડલષ્થી €19% », 

કરવાં 5૬૦૪૯ 4૮00 દલ 34185 20 1100૪0 

(ઊાદલ સ્ટોતગસ'ગેભાદલ) 

ંરાદા 1₹૦010 ૪૦10૯૧ ર ૦૦૦ અ 

(યમની-સગેયમની) 

મ 30૪212 2070 0૦ 41811૯ ?** **૦ ૭/૩ 

ઉુંગખુ-સુંગ) 

ઊં 1₹૦14 ઉ૦:-80% ત ન્ટ કર ?# 

(ઘારી: ઘારી) 

1૨૮213 1₹018 દદ ઉર્લે2 «2 ન* ક 

(ટામરાટરતામરાટ) 
8874 ૦7 1311] ૦1 280 804987 77 

[ર્ ઈલ-તીલમણી, પિસ.) 
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ટા 1 જા 11 01 0૧ 0ઇદઇ ** 35401 1103900 

(ખટ્ટુગ્પીળા રંગનો પત્ર 

[/પ્રકર્ટાં (1:૦૧ 210૫૮૬ 31૮41 કર ૦૦૦ હ 

(સુસાઇઃ્ગ્સંગે સુસા) 

ઉજઢાબ 1₹00 13૪૬ ૦ ઉ[10દ **.* ળા 

(ણવાલીઅર્ગવાલીઅર) 

દિટર્ત 5દ1ડ£૦1૯ 17031 ર્તા 4 ટલર્દ૦18 જ 

(રડ સે'ડસ્ટોનઃ-રાછું રેતાળ પત્યર 

325[2€£ ££૦10 2૩12 નમ #ન્૦ ક #9 

(જેસ પર-્એક જાતને જુદા જુદા રગને પોખરાજ 
--સ'ગેયશવ) 

શિરીપળ& 1₹0108 1132 ડત ૦૦ #*# #? 
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તાજમહાલ બનાવવામાં સુખ્ય ક્િલ્પકાર ઉસ્તા# 

ઇસા સિવાય ડુર્કસ્તાન અને સમરક'દથી રંગીન નકશી 

કામ કરતાર, ડનોજ અને બગદાદથી. કુરનની આયતો 

અતે તુગરા ખનાવનાર, શીરાઝધી. એ ઉપગંત ટકી, ઇરાન, 

ખલ્ખ કદ્ઠહાર, વિગેરેનાં હજરો કારીગરો ભારે પગારે 



૬ 

જત્સાય છે ન્યાયે ઉપરનો કલશક ( શોખર ) જેની ઉશ્વાણં 

૩૦ ઝુટની છે તે માત્ર ૩ ગજનો જણાયછે, જે ઉપરથો 

ખાત્રો થશે ક, તુગગ નવીશે એ તુગરા બનાવવામાં હદ 

બહારની કાર્યનિષુણુતા બતાવી છે ઉપશત દરેક બાજુથી 

સરખાપણુ મહેરામા કે જે ઇંચ ઇચ ચારેતરફ બરાબર, ઘુમટ 

અને મીનારાની ગોળા) ઉચાઇ જેમા ઇંચ માત્રને કરકે 

નહી, ચારે તરફનું કોતરકામ, પુવો, વેલા, કાળા હાશોયો, 

વગેરે નેતા દગ થઈ જવાય છે. 

બપોરે પૂર જેમમાં ષડાશતા ગૂર્યના કિરણુમાં તાજ 

સુવર્ણમય જણાયછે પણુ ચાદની રાતે તેથી પણુ વિરેષ 
મોહુ પમાડે છે, દિવસે કે રાત્રે જ્યારે નેઇએ ત્યારે તે એનો 

તો સરફાર પાડે છે કે તે જીદગીમાં કરી પણુ જતો 
નથી તાજતા સગેમરમગ્ના ઘુમમે, જાત જાતના રગે 

પ્રતૅેક સમયે બદતે છે સૂર્યોદય પહેલા તેમના રગ 

નીલવત રહે છે, અને સૂર્યોદય થતા તેમના રગો ખીલેલા 

ગુલાભના પુલે! જેવા દેખાયકે ન્્યારે વટાળીયા ચઢે છે 

ત્યાર તેમના ૨ગ આછા નીક્ષા રગના જણાય છે ચાદની 

રાસે તેમની રેોણભા અત્યત મતોસુગ્ધકર તઘા ચિત્તાકર્ષક 

# ને!ટ--કલશતી લખાઈતું ચિત્ર છળા પથ્થરમાં 
ભનાવેકુ પૂર્જ બાજી મયીક ( તચમીડૂખ ના) ની ગ્રામે કે 



૪૦ 

ણની ત્તયછે, વિશેષ કરી કેઈ મનુષ્ય જમના નદીમાં સહેલ 

કશ્તી વખત્તે જીએ છે તે સમચે ચાંદી જેવું ચળકતું રાજ 

ભવન ડુવામાં તરતું હેય એમજ જણાય છે. 

બાગ તાજને અને તાજ બાગને શોભાવે છે, તાજ 

ભને તેની આસપાસના મદાનની ચેલાને વિગતવાર અભ્યાસ 

કરવો! હોય તતો ઘણા કલાક સુધી નાશિક દૃષ્ટિથી નિહાળું 

જેઈએ; અને એકાગ્ર ચીત્તથી મનન કરવું જોઇએ, નીચલી 
દિવાલો તથા સ્તભ ઉપર અનેક સુષ્યો, કેલા અને વૃક્ષની 

નકશી સુહુજ ઉપસેલી કારી છે. સર્જત્ર શ્વેત દેખાવમાં આથી 

તરવાર ભિજ્ઞતા લાગે છે અને દૃષ્ટિને તલ્લીન કરી મોહ 

પમાડે છે. “પ્રતિક્ષયે જે નનિન દેખાય તેજ રમલીય” એવું 
રમણીયતાતું લક્ષણુ એક કવીએ આપ્યું છે તે તાજમહાલને 

ખરામર લાગુ પડે છે. 



છ્૧ 

રાય, તથા એ વેલીએને પણુ જાભુકે મનોહર મણિસુકતાનાજ 

પુષ્પા આવ્યા હોય; એવો ભમ ક્ષણુવાર થયા વિના રહેતો 

નથી. વસ્તુતઃ તાજમહાલે અપાર સ્વર્ગીય સોંદર્યની મૂર્તિ 
ધારણુ કરીછે એમ કડ્ડીએ તે! પણુ તે અત્યુક્તિ નથી, 
જેમણે તેતુ* પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યું નથી; તેમને તાજમહાલતું' 

સૈંદર્ય કેવળ શખ્દો વડે સમજાવી શકવું અશક્ય છે. કેટલાક 

સાહેબાએ લખ્યું છે કે “ તાજમહાલની કલ્પના દત્યોનેજ 

ગ્રથમ થઇ ટુરો અને મણિકારાએજ તેનુ નિર્માશુ કયુ' હરો.” 

એક સુસાકફર તો એટલે સુધી કહેછે કે “આવી 

મનમોહક વસ્તુતે કાચના આવરણુ વડે શા માટે આચ્છાદિત 

નથી કરી એજ ભાથ્ચર્ય છે !” 

કાઇ કહેછે કે “વપ્તામાં કલ્પાએકું સંકર બાપણે 
તાજમહાલમાં નઈ શકીએ છીએ.” 

એક ૨શીયન સુસાક્ર કહેછે કે ““વતાજમહાલ એ એક 

અપૂર્વ રૂપ-લાવણ્યમય રમણી છે. તેના દોષો તમે ગમે 

તેટલાં બતાવો પણુ એકવાર પ્રત્યક્ષ દશન કરવાનુ' તમને 

શૈભાગ્ય સાસ થાય; તો તમે પોતેજ વિસ્નગ્ધ થયા વિના 

રહો નહિ.” 

શ્લીમૅન સાહેબે લખ્યુ છે કે જયુનર સુનઃ તાજનું 

દર્ચન કરવાથી ક'ટાળો આવવાને ખદવે આનકમાં વૃદ્ધિજ 



છર 

ચમ્દે કરે છે. તપી મે તેટલી વાર શતેતુ' દર્શન 8૨1, પણ્ 
નોંકળતી વેળા તમતે એમજ થરો કે અલ્યાર પર્યત 
છવતસાં આછું એક પણ્ દૃષ્ય જેવામાં આવ્યું નથી 1 

તાજમહાલનીો બડ્ાર નીકળતા તમને એવો દહ વિશ્વાસ 

થશે કે “ત્યાં સુધી વમારી સ્મરણુ ચક્તિ બળવાન $ડેશે 
લ્યાંસુથી તમે તેના મોદ શશિતે માનમ પટ ઉપરથી 

કદીપણુ શુ'મી શકરો નડિ” 

થર્તીયર ગાહેમ ટડે છે દે “તાતત્સડાહતી સાથે 

શીસરદેશના પીરામીડતો સુકાખલો કરવો શનુચિત છે. 

પીશ્નમીડ શું છે? એક પત્મરતી ઉપર ખીને પત્યર ઝુકવામાં 
આવ્યા હોય તે મિવાવ તેમાં વિ્વેવતા જેવું કાંઇજ નથી; 

અને તે નેતાં તો પીરામીડ કરતાં તાજમહાલ અનેક અંશે 

ઉતૃષ્ટ છે અને પૃથ્વીતો વિસ્મયકારક વસ્તુઓમાં તે અત્ર" 
થય છે, 



છ્ઝ 

આત્મા અને ભાવનાને સૉંદર્ચતુ' મૂર્ત સ્વરૂપ આપતો; 

ન 4“ ક ઝ-કેમકેઇ ગ્ડેરા 

રૃંવી સૌાન્ટર્યવાળા આપણી ટૃષ્ટિએ ખુલ્લે થાય છે; 

જાઇ અવણર્ય રૂપવતી સ્ત્રી-- 
અને લોહી ધખળકે છે, આત્મા ઊછળેછે, 

ભને મન ભફિત કરવા અર્ધ ઘુ'ટણીએ લળેછે, 

પ્રાણુ પોતાની ગતિ ભૂલી જાયછે; 

--એવો તાજ છે.” 

આ કાંઈ કવિની તરંગી ફલ્પનાનુ' ઉડડ્યન માત્ર નથી, 

પણુ તાજના ભાવતુ' ખરેખર્' ઉંડુ' નિરૂપણુ છે એ સામાન્ય 

શમાધિ-કખર-નથી, પણુ એ સૂુમતાઝતા સ્ત્રેણ, લાવણ્ય 

અને સૈન્ટર્યતુ' સ્થાપત્ય કીય, આદર્શો દ્વારા ખડું કરેહું 

ભાવાત્મક મૂર્ત સ્વરૂપ છે 

આ સુંદર ગગનમાં વિટઠાર કરતા તાજતુ” શનેક 

પુરૂષોએ વર્ણન કયું છે. પરતુ બેશક તે અવર્ણનીયજ છે. 
ખનિયર સાહેબ લખે છે કેઃ--“હું” તાજમહાલની શરૂ- 

આતથી તે અ'તપચંત આગ્રામાંજ રહા હતો મે' તેનુ 

નિર્માણુ કાર્ય પ્રત્યક્ષ જેયું છે. રોજ વીશ,ડેજાર મજુરા 

“ હાજી મહમદ સ્મારક ગ્રથ ". ૩૯૨-૩૯૩, 



છ્પ 

નામનો ઇટાલિનો ફોઈ સ્થાપતિ એ વખતે મોગલોની 

ચાકરીમાં હતો. અને એણુ પણુ કેટલાક નકશાઓ રજી 

જુર્લા, આ ખનાવથી ઘણા લેખકો તાજ એની કલ્પના 

પ્રમાણુ થયોછે, એવી માન્યતામાં દોરાયાછે, અને સજાવટ 

આર્લિં કાર્ય એક કંસવાસી &પછપઘવડધાંળ ૦? 

3૦૦વ૦લ૯પઝ% નામક સજ્જનની અધ્યક્ષતામાં થયુ હુતું 

એમ ડહેવાયછે પણુ છેવટે જે ચોજના (12051૪10) પાસથઇ 

“તે તો ઉસ્તાદ ઈશાની કલ્પના પ્રમાણે હતી. એ એશિયાઈ 
તુર્કસ્થાનથી આવેલો એમ કહેવાયછે. ખીજી જગ્યાએ એમ 
પણુ લખાયુછે, કે એ શિરાઝ શહરમાથી આવેલો હતો. એ 

ઇટાલિના સ્થપતિતો તાજમાટેનો નડશે તો પાસ નથી 

થચો એમ જાણ્યુ. એણે કદાચ ત્યાના આરસના જડંત્ર 

ફકામપર કેટલીક સૂચના કરી હોય. બાકી કયાએ એને 

હાથ જણાતો નથી. 

*#ઉકત કૂાસવાસી શાહુજહાનના તખ્તેતાઉસ 
(સ્યૂરસિટાસન) નિર્સાણુ કરવાને માટે નિચુષ્ત કરવામાં 

ભાવ્યો હતોઃ એ મ્યૂરસિ હાસન વિજયાનગરના સિ'હાસનના 

સ્વરૂપનો ખનેલે! હતેઇ પરંતુ તાજ્મહાલનેઃ નકચે! તેયે 
તૈયાર કીધો અથવા તેની અધ્યક્ષતામાં સગેમરમરની સનજ્- 

કમનોરમાં (હિન્ટી માસિક) “તાજમહાલ તથા ઉસડ્ડે 
શિલ્પકાર' વિષેના લેખ "૩. ૨૩૭-૩૩૦ 



છદ 

વદ ડગ્વામાં આવી એવે! કોઇ જગ્યામાં પત્તો મળી 

આવતે! નથી. ન 

તા૪ની સજમટ ઝુસલમાની ઢગૅનીછે અને તૈતા 

પાયાથી લઇને તાજના નાના નાના કળશ શુદ્ધ સુસલમાની 

ઢબના બનેલા છે એમા કરયાંઈ એ પાશ્ચાત્ય કારીગરી જવામાં 

આવતી નથી, ને કદાચ તેની અઘક્ષતામાં તાજ નિર્માલુ 

ઘયો દોત તો તેના દેશવાચી ખરનિયર ( 8ટદ1€£ » 

ચવિતે'ટ ( 110૪૯01 ) અતે ટેવશ્નીયર ( 23૯111૯7 

ગવક્ય કઇને કઇ પોતાત ઇતિહાસમાં જરૂર લખત ફારણુ 

સ્ તે ચમયતો એક વિસ્તૃત ઇતિહાગ ગ્રુ્ટી ગયો છે. 



છડ 

ધણી મોહક લાગે છે. તાજના કપાઉન્ડની અ દરના ગૃહની 

પુનઃ ડુરસ્તી ( મશમત ) કરાવવામાં આવી છે. અને પાણી 

માટે સારે પ્રગધ કરવામાં આવેલે છે. જે માટે 

નિઃસરેટ હિદના માજી વાઈસરીય લૉર્ડ કર્ઝન સાહેબ 

ધન્યવાદને પાત્ર છે. કારણુ એ તેમતીજ કાળજીતું 

પરિણામ છે. 

તાજમહેલનો વહિવટ અત્રેના કમીર્નર, ઇ્લેકટર, 

જડજ, એકઝીકયુટીવ, ઇજનેર અતે સરકારી ખગીચાનાં સુપ્રી 

ન્ટેન્ડેન્ટ મળી પાંચ ઓદ્દદારાની કમિટી હસ્તક છે 

આપણી ખ્રોટીશ સરકારે મોગલ જમાનાના આ મહાન 

તાજમહેલતે મોટે ખરચે દુનિયાની એક નવાઈ તરીફે 
હજી જાળવી રાખ્યો છે. તે માટે સુસ્લીમ આલમ ખેશક 

એહસાનમદ છે. 



એ તેમાડટુ-દ દીલા.. 
આગ્રાના અકખરી કિલ્લાથી લગભગ એક માઈલ 

ઉપર પુરાતન આમા નગરીમાં યમુના નદીના કીનારા પર 

એ ઇમારત બનેલી છે. અતે યસુનાને પૅલેપાર જમના 

ખ્રીજ ઉપર થઇને જવાય છે. 

એ ઇમારત પણુ એક મકખરોા (સમાધિ) છે 
જેમાં મીરઝા ગ્યાસબેગ (એ-તેમા ડુ-દ રે1૧) તથા તેમની 

પત્તીનીક- ડબરો છે. સીરઝા ગ્યાસબેગ સુરજહાનના પિતા અને 

શણેનશાહુ જહાગીરના વજીરે આજમ ( સુખ્ય પ્રધાન » હતા. 

ઈ. સ ૧૬૨૨માં એમનુ' મરણુ થયુ અતે ડુરજહાંએ 

એ મડ૩ખરા બધધાવ્યો જે ઇઈ સ. ૧૬૨૮માં ખનીને 

તૈયાર થયે. 



છ્હ્ 

ધારૂછુ' નતુરજહાનના ઇતિટાસમાં ઇતિહાસ કરતાં દતકથા 
- વધારૅ પ્રસરી છે, ને તેથી જહાંગીરને તેમજ તુરજહાનને 

અન્યાય થયો છે, નુરંજહાનની સાધારણુ વાત લગભગ 
આ સ્વરૃપમાં સુકાયે છે :-- ડી 

“ખુર્જહાન ગ્યાસબેગની સુત્રી હતી દરેક ગરીબ 

તુર્કની જેમ ન્યારે ગ્યાસબેગ અત્ય'ત દરિદ્ર અવસ્થામાં આવ્યો 

“તારે હિંદુસ્તાન તરક પોતાની નજર ફેરવે છે. પોતાની 

પત્તીને એક અણુઘડ ટ«ટ્ટુ પર બેસાડી તે સુસાફ્રી શરૃ 

હરે છે, ત્રણુ દિવસની ફ'ટાળા ભરેલી સુસાક્રી પછી તેની 

પત્નિ પુત્રોને જન્મ આપે છે. જંગલને ભયકર મેદાન 

સિવાય કાંઇ નજરે પડતું નથી ગ્યાસબેગ થોડાક કલાક 



૮૦ 

સમુદ્ર મન્થનમાં ચેદદ રત્નો નોડળ્યા તેમા અસૃતને! કુપ 

ઇશ્વરે જગત્ આદિથી અત સુધી સચવાય માટે માતૃ હૃદયમાં 

સૂકશ્યે! છે ગ્યાસમેગ તે! ષિતા હતો તે બાળકને તજે પણુ 

ન્હાના ખાળક માટે પ્રેરણાને પ્રેમ તેની માતામાં હતા 

એને ખાળક છોડતા જીવન છુટતુ લાગ્યુ તે રડી પડી સે ગ્યાસ 

ખેગ ખાળડને લેવા પાછે ફર્યો ખાળફ પ૨ નાગ છન ડરી 
રહેલ છે, ગ્યાસબેગ ખાળકને પાછી લેછે ને તે અકખરતા 
દૃરગારમાં આવે છે, તે ધીમે ધીમે સારે હોદ્દે ચડે છે 

શાહજાદો અવીમ, મહેર ઉત નિસા (નુરજહાતતું પ્રથમ 
નામ) તે જેઈ તેના ભ્યારનો પિપાસુ ખને છે અક્ષર 
ઞવીમની ઇચ્છા વિરૃદ્ધ છે ને મહેર ઉન નિસાને રેર 
અક્ગાન શાથે પરણુધવે છે ચેર અક્ઘાનને મારીને જહાગીર 
સહેર-ઉન નિસા પાછી મેળવે છે 



૮૧” 

જહાંગીરે શેર અક્ઘાનનુ' ખુન ૩ નથી તેમજ 

લાજે શાહજારો સલીમ હતો ત્યારે મહેર ઉન-નિસાના પ્રેમમાં 

પડયો નથી, આ એતિહાસિક સત્યથી કેટલાક નાટકે! અને 

નવલકથાએ તદ્ન વિકુત સ્વરૂપમાં દેખાશે. 

તુર્જહાનની ખરીકથા આમ છેઃ-- 

સુરજહાનનેો દારો ખ્વાજા મહુ'મદ શરીફ ખોરાસાનમાં 

વજી૨ હતો પણુ ગજકીય પરીવર્તનને પરિણામે તુરજહાનના 

પિતા સીરઝા ગ્યાસુદ્દીન મહુમ દને પોતાનુ વતન છોડી હિંદુસ્તાન 
તરક્ નીકળવું પડયુ તે મલીક મસઉટ નામના શાહી વેપારીના 

કાફલા સાથે પોતાના ખે સુત્રો મહમદ શરીક્, અખરુલ 
હુસત ( અ સીફ્ખાન ) ને સગર્ભા સ્ત્રીને લઇને નીકળ્યો 

ગ્યાસબેગે અર્ધી? સુસાફરી સુરી ન કરી ત્યાં પોતાનો ઘણે 
જરા સમાન ગુમાવી ખેઠો, 

જે મતુષ્ય હજારો વર્ષની ઘે!ર નિદ્રામાં શાત પડચે છે, 
ત્ઞેની કખ્રપરનો! પત્થર ઉંચડતા માણુસે પોદતાનુ ધડકતું હૃદય 
હથેળીમાં રા"ખી વારવાર એના ધબકારા માપવા, પછી એક 
અક્ષર લખવે!, ને પછી એવુ ચિત્ર રજી કરવું આ ચિત્રમા 
ઇતિહાસ પણુ હાય ને કળા પણુ હોય જેના વિષે લખાયછે ને 
જવાબ આપનાર નથી એ ગભીર જવાબદારી સમજવી સામે 
એક વ્યક્તિ હોય કે સામાજીક સમૃહ હોય છતાં ઇતિહાસ તે 
ઇતિહ્ાય છે. ને ગત મતુષ્યોની જગત પામે સુકાચેલી મૂર્તિ, છે, 
માઢેતે ફરી શકે નહિ દૃષ્ટિ બિન્ડ્નો ફેર હોય, “છતા સતુષ્ય 
જયા ન્વઝપે જગત અમ ક્યો છે તે સ્વરુષને મહત્વનું ગણુડુ 



૮2 

ઇરાનથી હિન્ડુસ્તાનનો રસ્તા એવો વિકટ ને ભમ 

શરેકે!; કે શાહી વેપારીની સાથે ચાલતાં પતુ પોતાના 

જીવનની તેમજ માલમિલ્કતની સલામતી ન હતી. કહાર 

પહોંચતાં તેની સ્તરોએ સુત્રોને જન્મ ભાપ્યો ને મલીક 

મસઉદની ઉદારતાથી ગ્યાસબેગ માંડમાંડ હિન્ડુસ્તાન પહોચ્યો, 

શહેનશાહ અકખર તે વખતે સીકી હતો ને ગ્યાસબેગ 

સલીક સસઉઠની ભલામણુથી શાહી નેકરીમાં દાખલ થવા 

પામ્યો. 

મીરઝા ગ્યામબેગ વિદ્વાને અને હુશિયાર હતો તેથ્વે 

પીમે પીમે પોતાને માર્ગ કર્યો તે ૧૫૯૫માં તે કાણુલમાં 

કિવાનશ તરીકે હતે! 



૮૩ 

પહેલાં ઇરાનના શાટુ ખીજ ઉંસ્માઇલના દરબારમાં હુતોઇ 
ઇસ્માઈલનું ખુન યર્તા તેને હિન્ડુસ્તાન નાશી આવર્ડું 

પડયું, અખડુર્રડીમ ખાન ખાનાએ પોતાની સાધે લાહોરમાં 
તેને શખ્યો. શાહુજાદા સલીમ સાથે તે મેવાડની લડાઇમાં 

ગમો, રેર અકઘાન એ નામથી ત્યાં પ્રસિદ્ધિમાં આબ્યો. 
શેક વાઘના રિકારમાં તેણે જે ખહાડુરી ને ચપળતા અતાવી 

તેથી પ્રસન્ન યઈ શાહજાદા સલીમે તેને રોર અફઘાનનો 

પેકાબ આપ્યો. અકખર સામે ન્યારે સલીમે ખળવે કર્યો 
ચારે પોતાના આશ્રયદ્ાતાની પાછળ તેણે પણુ' બળત્રામ્પં 
૪પલાન્યું; પણુ પાછળથી અકખર સાથે મળી ગચો. જહાંગીર 

ગાદીએ આવતાં જેમ ઘથુને માફી ખક્ષો તેમ શેર અફેઘાનને 

પુ માફી આપી અને અગાળમાં બદવાન પરગણામાં 

તેને નગીર આપી. 



૮્જ 

ખશાળા તે વખતે શોગલ સાસ્રાજ્યમાં કાંટની માકક 
અટકતું હતું. રાન્યદ્રોડ, બળવો, ને ગુપ્ત સંચાલકોનુ' 

હૈન્દ્રશ્થાન ત્યાં હતું. રાજા માનસિંહ તથા જહાંગીર અકબરના 

મરણુને ખીજે દિવસે જુના મિત્રોની માકક મળ્યા હતા, 

, છતાં ખુશરૃ માટે રનત માનસિહે કેટલો ચત્ન કર્ચો હ." 
તે, આખી ડુનિયા નાણુતી હુતી. શત્ન માનગઞિહને ખુશરૃના 

ખૂળવા પછી તરતજ ત્યાંથી ખસેડી જહાંગીરે કુતણુદ્દીન 

નામના વિશ્વાસુ સરદારને સુખા તરીકે સુકયો. જે કુતખુદ્દીનને 

ઘણુ! ઇતિહાસકારો ખુની માનેછે, પરતુ તે ખુની કરતાં 

અવિચારી વધારે હતે. રેર અક્ઘાન રાજટ્દોહી કામમાં મદઇ 
8૨ છે એવી શકા દગ૩રમાં ઘણાને હતી; ને શેર અક્ઘાતે એક 
વખત સલીમના ઝુડાને તજ્યો હુતો; માટે તે શકા પણુ 
સ્વભાવિક હુતી. ઝુતણુદ્દીન શેર અફ્ઘાનને દિવ્હી મોકલી 

આપે, તેવું શાહી ફરમાન હતું; પણુ કુતણુદ્દીનમાં તે ફરમાત 

શાંતિથી પાળવા જેટલો વિવેક બુદ્ધિ ન હતી. 

માભુસ ત્યાંથી જતો હતે, અચાનક તેની દૃષ્ટિ તુર૪ડાન ઉપર 
પડી ને નિડાળવા ઉભો થઈ રહો. તુરજહાંએ તરતજ ગોળી 
મારી તેને ઠાર કર્યો. તે માણુમના વારસોએ જહાંગીરને ક્શ્યાટ 
કરી જહાંગીરે તેના બદલામાં તુરજહાનને કતલ કરવાનો કતવેઃ 
(ડુકુમ) દઈ દીધો. દાવેદારાએ એવી રીતનો ખદલે લેવા 
ઇન્કાર કર્યો; અને અસુક રકમ લઈ પોતે દાવાથી હાય ઉડાવી લઈ 
સુરજઢાનને માફી ખક્ષવા માગણી કરી જહાંગીરે તે સ્વીકરી 



ટપ 

મુતુદ્દીને બર્કદવાન મચો (માર્ચ 8૦ ૧૬૦૭)ને 
રેર અકઘાનને પોતાની ટુજુરમાં બોલાવ્યો, બહાદુર અકધાન 
પાતાના ખેજ માણુસો સાધે તેને મળવા ગયે. જેવો 

તેલ પ્રવેશ કર્યો કે, તરતજ ડકુતણુદ્દીનના માલુસો તેને 

શારે તરક વી'ટી વળ્યાં આ વિશ્ચાસઘાતથી તેનુ હ્દય 

એકદમ ન્યાયને માટે પોકાર કરી ઉઠયું. અને બોલ્યો 

“આ પગછું તું લેવા માગતો હતો”? કુતખુદ્દીન તેને હકીપ્ત 
* સમજાવવા ઉઠચો, શેર અફઘાનની તરવાર મ્યાનશાંથી ખે'ચાણી; 

તે ખગાળના સુખાપર એક ઘા થયો. પોતાના બાંતરડાને 
હાથમાં રાખીને ગ્રીક વીર સુરૂષની માફક ઝુતણુદ્દીને પોતાની 

સુખાગીરીના છેવ્લો હુકમ આપી દીધો. અળ્ખાખાનના 
હાથથી શેર અકઘાન પણુ પડચે', પણુ રર અફઘાને 

વેરની વસુલાત ત્યાં ચુદાવી દીધી. કુતણુદ્દીને બા૨ 

કલાકમાં પ્રાણુ છોડયો, અખ્માખાન પણ તેજ જગ્યાએ મર્યો. 

જે વખતે જ્હાગીરે તુરજહાનને કતલ કરવાને: ક્તવો 
આપ્યો તે સમચે તુરજહાએ જહાગીરને ઉદ્દેશી નીચે સ્ુજબનો 
શેર કહ્યા હતો! :-- 

“જકત્લે ચુ'મને ગરખા તીરત ખુશતુદ મીગરટદ, 
ખજાને મનવલે તેગેતુ ખુ' આલુદ મીગરદદ.” 

(આક્તાખ ઉર્ટુમાસિક જાનેવારી ૧૯૨૬ 
ભ્રાવાર્ષ્--જે તારી ખુરી મતે કત્લ કરવાનીજ સા 

તો હુ' દીલોજાનથી હાજર છુ 



મહેર-ઉન-નિસા અતે તેની સુત્રી લાડીલી બેળમલ્ર 
ખ'નેને આગ્રા મોકથી આપવામાં આવ્યાં. * પયાસળેગ (હુવે 

શ# કંહેવાયછે કે, તુરજહાને ખુશરૂને લાડીલી ' બેગમ 
સાથૈ'પરણાવવા ગગ્રહુ' કર્યો; અને તેતે શ્વતશ્રતા ખક્ષવાતું 
વચન પણુ આપ્યું, ખુશરૂની સ્રીએ પણુ આ'વાત કછુલી લેવા 
ભાગ્રહુ કર્યો, પરતુ ખુશર્એ એ વાતની ચોખ્ખી ના પાડી હતી. 

ખુશરૂ એક સુંદર, ઉદાર અને લોકપ્રિય યુવરાજ હતે 
એના ચહેરાપર ઝુદરતે એવું તો માધુર્ય ગ્રક્યું હતું કે, લોકોમાં 
તથા જનાનામાં તેની પાછળ માણુસા ઘેલા હતાં. પણુ આ 

માધુર્ય વદનતે નસીખ દેવીએ લેોઃખ'ડી પજાથી ખરડી ખરડી 
લગભગ કફણુ રસની જીવન મૂર્તિ જેવું ખનાવ્યું હતું. 

“50 £*00પત 5૦ ૬૬: 5૦ 840101//” 

ખુર્ઠ્ાનપુરમાં તેની પતિપરાયણુ * સ્ત્રીએ ખુશરૂતું ઝદ 
જોઇને સવારમાં જે દૃદય ચીરે તેવા કરૃણુ સ્વર છોડયો હચે 
તેસો વિચાર કરતાં દૃદય કપી ઉઠે છે. 

અલ્હાભાદ સ્ટેશનથી એક માઇલ ટૂર ખુશરૂબાગમાં 
પોતાની, માતા પાસે શાંત નિદ્રા લેતે; ખુશરૂનો અર્ધશગ્ત 

રાજે છે. એનાપર હૃદય હુચમચાવે તેવું કરૂણુ કાવ્ય લખેધું છે. 
લાડીલી ખેગમ સાધે રાહુરીયાર ૧૬૨૦ ના ડીસેમ્બરમાં 

પરણ્યો હતો. , (નવચેતન » 

પરતુ મવે દીશગીરી સ્ઝેટલાજ સારે થાયછે 3, તારી 
સવાદ માસ લોહીથો ખરહારે તે માટે મતે અફસોસ--ડુઃખ _ 
થસે, ર 

હૈ 



૮૭ ? 

એ-તેમાનટુદ-નૌલા ) ત્યો મોટા અધિયારી તરીકે હતો. 

શુલતાના-સલ્ીમા બેગમના ઝનાનોમાં સહેર-3ન-નિસા દાખલ 

થઇ ને ૧૬૧૧માં મીનાબજારમાં અકસ્માત જહાંગીરની 

“દૃષ્ટિએ પડી. ત્યારથી જહાંગીરની નુરજહાન યઇને ૨હી, આ 

વુશ્જહાનનો ઇતિહાસ અનેક રીતે વિકૃતિ પામ્યો છે. 

“જહાંગીરે રોર અક્ઘાનને મરાવ્યો, વુરજહાને તેને 

પશ્ભુવાની ચાર વર્ષ સુધી ના પાડી ને પછી છેવટે પરણી” 
ગા સાધારણુ રીતે ચાલતી વાતને એતિહાસિક આધાર નથી. 

એન્તેમા-ડુ-દ દૈલાનો શ્વેત મરમરના પધ્યર વતી 
ખાધેલો મકણરો આજે પણુ પ્રવાસીઓને ચુગ્ધ ખનાવે છે. 

(તુરજયૉએ “મખફી” તખલ્લુસથી કૅટલીએક કવિતા 
લખી છે ) 

ુરજહાાન જહાંગીરના મરણુ પછી અહાર વર્ષ જીવી; 
જેમ જીવનમાં જહાંગીર સાથે રહી હતી તેમ મૃત્યુ શમ્યામાં 
પણુ પોતાને માટે ખધાવેલ "પાસેના રેશ્તમાંજ રહી 

જહાગીર-નુરજહાનનો મકખરો રાહુદાશ ( લાહેરમાં છે) 
જે જોઈ એક ઉર્દુ ઠવિને રેર ચાદ આવે છે :-- 

“શહીરે નાઝકી તુબરતપે હાર ખાક હ, 
નીકલ ગઇહે સવારો ગુખાર બાષીહે.” 
સુર્જહાનના જાઈ અને સુમતાજ્મહાલ બેગમના પિતા 

આસીક્ખાનતે! મકખર્ પણુ શાહદારા--લાહેરમાંજ છે 



ટટ 

કૈના નિગ્ક્ષિયુ પછી કેઈપણુ પ્રવાસી આનદ ઝુધ્ધ ધેષ 
વિના રહતે! નથી. કફિ'ચિતૂ અધિક ઉચી અતે ૧૪૯ ખુ: 

લાંબી પ્ડોેળી બેઠક ઉપર મધ્ય સ્થળમાં પ્રાયઃ ૪૦ ષ્ટ 

લાંબુ પછે'છુ' સમાધિ-મદિર આવેલુ' છે વેદી તથા મદિર 

ઉભય ગવેત મરમરતા પત્યરા વડેજ ખાંધવામાં અવ્યાં છે. 

દિવાલે!માં વિવિધ વણુના પાનાએમાં મનોહર લતા, પુષ્પ 

વિગેર કોતગ્વામાં આવ્યાં છે. અને પૂર્વની કારીગરીનો 

એક નગુતો ગણુયય છે, તથા તાજમહેલ પછી ખીજા નઅરની 

એ ઇમારત છે. અદર સીરઝા આાસમેગ તથા તેની બેગમની 

કબર છે, દિવાલની ખ્હાર જુદી જુદી જાતતા કિમ્મતી 
જત્યરે ભૃમિતિનો આયૃતિ (988૦૪તડ €૫0ત્ફ ) વિગેરે 

આપતાં જડી લીધા છે, તથા તેની અદરના દરેક ગોખલા 

ભને પુલે! વિગેરેના વેલાઆથી રગીન અને રાતકંદાશ 

બનાવ્યાં છે સંગીન નીસરણી માર્ગે ઉપ૨ જતાં વચ્ચે બે 

ખાલી મારખલની ટખર્ા નીચેની કખસેની પ્રતિરૂષે નેવામાં 
શ્ાવેછે, તેને આસપાસ ર્સંદર કે!તરેલી મારખલની નળી 



દ્ર્હ 
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પડદ1ટર્લ 1 1ઞતોઇટ પાદ” 

(રેખ સલીમ ચીસ્તીની કખરને તેની ખારીઓની 

સારખલી ફોતરકામની જાળી અને તેની શણુગારેલો સફેદ 

મરમરની દિવાલે! તેને એક એવી અતી સુદર ઇમારત 

બનાવે છે કે, કૂક્ત શાહુજહાનની ઈમારતો સાથે સરખામણી 
કરવાથીજ કદાચ તેની ખામી રો!ધી કઢાય. » 

8૯ 1119.01» ૦1 1॥તૌતા હવે કિતિડ€₹ 0 8₹2111€€- 

દત્ત, 0) ]૩0ટડ 1૪૫૩૭૦0 ક». 589. 

(આશા રીરહી પૃ. ૪૦-૪૧) 



ચીનીનો રોજે. 
એતેમા ડુદ રોવાવી વોડૅેક ટૂર એ"૪ સડક ઉપર 

ચીનીને! રાળે છે જેમા અક્જલખાન ફારસી કવિ અતે 

શુકરૂ-ત્વાહુ ખાન શાહુ-#ડાનના વજીરે આજમ (70100૯ 

પત્તાડાલ') ની કબર છે જેતુ મરણુ ઈ સ ૧૬૩૯માં 

લાહે? ખાતે થયુ હુતુ તેનો લાશને આગરે લાવી અહિયા 
દ નં ડન્વામાં આવી હતી એ રાતે હાવ છીણુ અવસ્થામા 

જવામા -યાવે છે પરતુ સારી મ્થિતિમા હશે ત્યારે ઘલ્ા 

મો. હરે એમ તેની ઉપરના ગ્રીનોના કામથી ન્તણી 



લર 

એટલે રેલ માગે પણુ જઈ શકાય છે. સિકદરા અસલ 

ગામતું નામછે અને તે સિકંદર લેદદીએ વસાવ્યું હું. 

પરંતુ આગ્રાવાળાઓની વાતચિતમાં સાપારણુ રીતે અકમરના 

સકખરા (સમાધિ) નેજ સિકદરા કહે છે. 

સથુરાની સડકથી સિક'દરે જતાં આગ્રાના પ્રાચીન 

કિલ્લાના દિવ્હી દરવાજે જે હાલ જીણું થઇ ગયે છે, 

તેને વટાવી આગળ ચાલતા માગતું અ'તર નષ્કી હરવા 
પ્રથમનાં સચ્રાટોએ જે વિચિત્ર પ્રકારતા થાંભલાઓ રસ્તાની 

ખાજુએ ઉભા કરી રાખ્યાછે, તે નેઇને આશ્ચય થાય છે. 

આગળ વધતા રક્તાની બને ખાજીુએ આવેલી કંખરો કે 

જેમાંની કેટલીક છેક જીણું થઇ ગઈ છે, અને કેટલીક 
પડવાની અણી ઉપષર આવી રહી છે. તે સઘળી કખરા 



લ્ડ 

રૈખુ સુખારક અને તેમના સોટા ભાઈ ફૈજીની ડખરા 

હુતી જે જૈકી થોડાક ખ'ડેરો નતેવામાં આવે છે.થ- 

લાડલી બેગમના ખાગથી થોડેક ટૂર ફ'હહારી ખાગ છે 

જ્યાં શાહજહાનની પડેલો ખેગમ જે સુજફર હુસેનની 

દીકરી હુતી તેને દફનાવવામાં આઆવી હતી. ગ્રુજરૂર હુસેન 

ઇશનના શાહુ ઈસ્માઇલ શકેવીના ત્ર હુતા. અહિ'થી એક 

શાઈલિ આગળ ચાલતાં એક પત્થરનો ઘોડો ખનેલે છે, તેતા 

*- શેખ સુખારક--તે જમાનામાં એક મહા ખુદ્ધિમાન, 
સદાચારી નરવીર હતો. એમ કહેવાય છે કે, તે પોતે કુરઆનની 
એક વિશાળ અને ઉત્કૃષ્ટ વ્યાખ્યા લખી ગયે। છે* 

ફેજીના --સુસ્તકાલયમાં લગભગ ૪૩૦૦ પુસ્તકે] હતાં 
એના રચેલા કાવ્યો ભારત વર્ષ મા ભારે આદર પૂર્વક ગવાય છે. 
ઈ સ. ૧૫૯૫માં ૫૦ વર્ષની વચે આ સસારમાંથી ચાલી 
નિકન્યો હતો 

“મહાન સચ્રાટ અકબર નામના સુત્તકમા પૃષ્ઠ ૨૧૪મા 

લખ્યું છે કે, ફેેજીના મૃત દેહને જીની દિલ્હીમાં સમાધિસ્થ 
કરાવ્યા હતો ” ( એટલે તેની કબર જુની હિલ્હીસા છે. ) પરતુ 
તેજ પૃષ્ઠની પુટનેટમાં લખ્યુ છે, કે, “તપાસ કરવા છતા અએે 
તેને. પત્તો મેળવી રાકયા નથી. 

“જે તાજ” નામના સુસ્તકમાં પૃષ્ઠ ૪૨માં લખેઠુ છે ઝે, 
[જૈજીની કમર આગથી એક માઈલ ઉપર લાડલી બેગમના 
બાગમાં છે ” અતુમાનથી ''અજેતતાજ” વાળી વાત ત્યાંના ખ રેર 
સેવાથી સાની શકાય તેવીછે, (સત્યજુ' છે? તે તો પરમાત્સા જણે) 



લ્૪ 

સાઢે કહેવામાં આવેછે કે, કોઇ ગ્ઇસનેક- વાડો એ જગ્યાએ 

માર્યો ગયો! હતો તેની ચાદગીરી તરીકે તેણું એઓ ઘોડો 
બનાવી અત્રે સુકાવ્યો હતે, ઘોડાનો સાઇસ પણુ તેની 

સાથે જખપી થઈ ગગ્ણુ પાચ્ચે! હતો એટલે તે સાઈસની 
કબર પણુ અહિ'જ છે. 

પત્યરના ઘોડાની ગામે એક પ્રાચીન તળાવ છે જે 

સુકુ' પડયુ છે. તેનું નામ “શુર્કા તાલ” છે. ખતવા 

નગછે કે, અગ્રુક વખતે કોઈ માધુ સતતે તેને પોતાનુ સ્થાત 

ખતાવી લીધુ હાય, પરતુ એ તળાવ અને તેની પાસેની 

“જઅબુલફજલ'”--ઝુગલમાન ગલ લેખકે।મા તે સમયે 
અપૂવ અને અતુલનીય ગણાતો હતે. સામાન્ય શ્ભવસ્થામાથી 
સોગલ રાજ્યના ગર્જપ્રધાન આમાત્યના પદે પહોચ્યો અને 
રાયનો! અતિ માનનીય આગેવાન થયે! હતો 

ગ્વાલિયગ્થી ૧૫ મસાઈલ ઉપર કક્ષિણુ-પૂર્વ ખુણામાં 
અત્રિ નામક મ્યાને અખુલ ફ્જલનુ ઞમાષિ મદિર લાગી તુર્ટી 
અવસ્થામા આજે 'પણુ ન્તેઈ શકાય છે. 

અખુલ ક્જ્લના “અકગગ્નામા” તથા “આઈને અકખરી ' 
નામના ગ્ર'થો! ખડ જણીતા છે 

લાડલી બેગમનાં લગ્ન ઈઇન્લામખાન (નબીરા રોખ 
સલીમ ચીશ્તી ર, અ.) સાવે થયા હતા જેરો! ખગાળના 
ગવર્નર હતા 

* રઈસિ- ૦1૭ ક[૩૪-તસભ્ય માણુગ 



લ્ષ 

ઇમારતોતુ' વર્ણન સિકદર લોદીથી સબધ રાખેછે જેના 

નામથી સિક'ઢરા પણુ જાણિતુ છે 

પાચ માઈલને! માર્ગ કાપતા સચ્રાટ અકખરના 

સમાધિ ખાગના દ્વાર પાચે આવી પહોંચાય છે સઠખરેો 

એક અતિ વિશાળ બાગની અદર છે ખાગની ચારે તર્ 

ઘણાજ ઉચો કોટ ખાધી લેવામા આવ્યો છે અને દિવાલની 
ચારે તરક ૪૦ ષુટ ઉંચા અને ભવ્ય ચાર દ્વારછે જેમાં 

ત્રણુ દરવાજા તે! માત્ર દેખાવને ખાતરજ છે, અને રાજાના 

કમ્પાઉન્ડમાં દાખલ થવા માટે માત્ર એકજ દ્વારછે જે 

દક્ષિણુ દિશા તરક છે એ આર્કાવાળા દરવાજે ૦ પુટથી 

અધિક ઉચાઇવાળા છે તેમા જે પત્થર વાપરવામાં આવ્યાછે 
તે રાતા રગના છે દરવાજા ઉપર સફેદ, કાળા, તથા પીળા 

રગના પત્થરામાથી તૈયાર ટરેવી ષ્ુલ વેલીએ શોભી રહી 

છે, તેમા પ્રવેશ કરતા જણારે કે, દરવાજાને હેવ સાધારણુ 
પક્તિના નથી ખરેખર એક અતિ સુંદર તથા વિશાળ 

હોલ છે “કાઉન્ટ એક તોવરે” યથાર્થજ લખ્યુછે કે,-- 

'આ દર્વાજવાળા હીલ એટલે બધો ઉચા અને એટલો 

બધો સુદર છે કે તે એક રાજ મણહેલજ છે, એવે! ભ્રમ થયા 
વગર રહે નહિ” આ હોલની ચાતરફ ન્ડાની એઓરડીએ 

આવેલીછે અને તેમા 6૫૦ ચડવાને પત્થરની જીસરણીએ છે. 
પહેરેદારો આ સ્થળે રહે છે આ અતિ ઉચ્ચ ઝૃહુને મથાળે 



ચાર ખુણે શ્વેત મરમરના ખનાવેલા શિખરો આપાશને 

ભેદી શકે તેવી ઉચાવાળઃ ગોરવ પૂર્ઝડ વિરાજી રહ્ય છે. 
જેની ઉપરના ભાગો «તટ લોકોએ તોડી નાંખ્યા હતાં. આપણી 

સરકારે તેની મગમત”કરાવી છે. ઉક્ત ગૃહની ટોચ ઉપર 

પૂર્વે શોક સગીતવાળે( તોઅબતનો ધ્વનિ દર્શકના પ્રાણને 

આકુળ વ્યાકુળ ખનાવતે. મહાવિદ્દાન “કાઉન્ટ ઓક નોવર” 

ઇ. સ, ૧૮૬૮માં ઉક્ત* સમાધિ મ'દિરના દર્શને આવ્યો 

હતે. તે વખતે ઉપર કહેલી નોળતવ વાગતી હતી. અને 

સૃત અએકખબરતુ' સન્માન વિસ્તારતી હતી પરતુ અત્યારે 
તો એ નોબત પણુ સુંગી ખની ગઇ છે. મકખરાવાળા 

* તાગંનુ” નોમ અકખરે ખહેરત આખાટટ ખાગ રાખ્યુ હેતું. 

સાશ્નાટના સમાધિ મ'દિરમાં બોદ્ધ તથા સુસલમાન 

મદિરની કારીગરી સમિલિત ચએલીછે. સાસ્રાટે પોતેજ 

આ સમાધિ-મદિરની પોાજના કરી હુતી પાછળથી જહાંગીરે 

તે અપૂર્ણું રહેલી યોજના પાર પાડી હતી. ત્રણુ હજાર 
સાણુસાએ વીશ વર્ષ * પય'ત ફામ કરીને મકખરો તૈયાર 

કર્યો હતે તે મમચે પદર લાખ રૂપિયા એ સકખરા માટે 



ટ્છ શ 

વડે યસુનાતુ પાણી ખટુ ટ્રથી આ ખાગમા આવતું આમૃવક્ષ 

આદિ પ્રુલ ઝાડો તશ્રા વિવિધ સુષ્પની લતાએ પોતાના 

કૂળા તથા પુષ્પા દ્વારા તેમજ સદ્ય, સૂગધ અને શિતળ 

દ્વારા સુસાક્રાને વિસુગ્ધ કરતા, આજે તે ઉઘાનની પૂર્વની 
શોભા તથા આકષતા અટ્ષ્ય થઈ ગઈ છે. ખાગની 

આસપાસની દિવાલ પણુ ફેટલેક સ્થળે પડી ગઇ છે. આ 

પ્રમાણ સઘળી વસ્તુએએ દીન હીન તથા ફ'ગાળ વેશ ધારણું 

કર્યો છે મહાન્ સુર્ષાની પણુ “છેવટે કેવી દશા થાયછે 
તેતુ જાણે કે સર્વત્ર સૂચન થઇ રહ્યુ છે 

ઉપર કડેજ્ષુ દક્ષિણુ તરક્નું દ્વાર-ઝૃટુ એળ'ગીને 

ઉત્તર તરક આગળ ચાલતા દ્વાર-%૩થી લઇને ઠેઠ સમાધિ- 

મદિરના દ્વાર સુધી એફ અતિ વિશાળ રાજ માગ આવેલે* 
છે, તે માર્ગ બને ભાજીએ આવી રહેલ ઉઘાન કરતાં 

ઘણો -ઉંચા છે, અને તેની ઉપર પત્થરો જડવામાં આવ્યા 

છે માર્ગની બને બાજીએ વિવિધ સુષ્પ વૃક્ષોની હારા 

આવેલીછે. તે આડી આવળી વધી ગઇછે તેથી જાણેકે, 
ગ'ભીર શોકને લીધે વૃક્ષાએ તથા લતાએ પણુ 

શગાર સજવાતુ માડી વાળ્યુ હોયને! વચ્ચે વચ્ચે ગ'થીર 

પત્ર ચુચ્છોને ભેદી લીલા પીળા પુલે ખ્હાર નીકળી 

આવ્યા છે જાણેકે શોક અને સ'તાપષતુ ;ષરિણામ પણુ 
મંગળમય આવેછે એમ એ પુલે! કહી રહ્યાં હોય 
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એવે ભામ કરાવે છે ! રાજમાગની અધવચ્ચે પહેંઃચ્યા 

ખાદ એક વિશાળ હાજ આવેછે, આ હોજ પલરનો 

બાંધેલો છે. એક સમચે આ હોજ ચસુનાના પાણીથી 

છલકાતો અને 'તેની અદર નીરવ ષુવારાએ અતિ 
ઉત્સાહ પૂર્જ સુશિતળ પાણીનો પ્રસાર કરતા, બાકીનો 

ભાગ સુરો કર્યા પછી પણ એક હેજ તથા કૂવારાનુ 

દર્શન થાય છે. ત્યાર ખાદ સમાધિ મદિરિને! આરભ 

થાયછે અ! મ'દિરની શે(ભાનુ' કેવી રીતે વર્ણન કરવું 

તે અમારાથી સમનતું નથી. 

પ્રાયઃ ૪૦૦ ષુટ ચતુષ્કોણુ પત્થરની વેદી ઉપર 

બરબર મઘ્ય સ્થળમાં ૩૦૦ છુટથી અધિક ચતુષ્કેણુ 

મકખરા (સમાધિ મદિર ) આવેલ છે. તે લગભગ ૧૦૦ 
જુટ જેટલો ઉચા હોય એમ જાયછે. વિવિધ પ્રકારના 

થાંભલાખએ મકબરાની ચોલામાં અપૂર્વ વૃષ્તિ કરી રહ્યાં 
છે, મકબશને મથાળે સસ્રાઢની કૃત્રિમ કબર આવૅલીછે. 



હહ 

કપરના મજલાની લખાઇ પહોળાઈ ૧યછ ચોરસ ઝુટછે. 

અને જમીનની સપાટીથી ૧૦૦ ષુટ ઉચાઈછે. એ માપ. 

સુજખ નેતાં ઉપરનો! મજલે લખાઇ પહેોળાઇમાં નીચેના 

મજલાથી અછે, અસલ ઈમારતમાં જહાંગીરે કઈક 

ફેરફાર પણુ કરેલે છે. 

સકખરાની અદર દાખલ થતાં ઉચા પ્લાટ જેરમ 

જેવા એટલો છેડી એ પાંચ મજલાની ઇમારતમાં પગ 

સુકતાં એક નાના દરવાજાને રસ્તે સીડી વગરના હળતા 
શૈયશરામાં દાખલ થવાય છે, જ્યાં એક ઘણુ।જ સાટે સ'ગે 

મરમરને તાવીજ અકખરે આજમનો કગર ઉપર સુકેલે 

નેવામાં આવે છે. તેના પડમાં સમ્રાટ અકબરતુ' શરીર 

સહાનિ'દ્રા લઇ રહ્યું છે. લાખો! ચારસવાર જમીનતો ધણી 

કૂડ્ત ૪૮ ચોરસવારતા અ'ધારા ભેયરામાં સદાને માટે 

ચુત્તા છે, 

“જીની ત્પબતમકી સદાસે ગુજતેથે આસમાં, 

ગોરછી બગલીમે' ચીતહે હું નહાં કુચ્છલ્રી નહીં” 

પ્રથમ સ્વણું ગ્રહુમાં પ્રવેશ કરતાં તેની કબર સફેદ 

સ'ગેમરમરમાં સજ ચચેલી દેખાય છે. પરતુ) અ'ધકાર મય 

આએરડામાં આ કખર જેતા સોતક કરતાં ગભીરતાં વધારે 
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જણાય છે. દીવાલે ઉપર પહેલાં સાનેરી-રૂપેરી તથા લાલ-પીળા 

રંગોની વેલો તથા પુલે વતી સુષોભોત કામ ખનેછુ હતુ ૩ 

તથા દિવાલો ઉપર સોનેરી અક્ષરે ઝુરાતના શ્લોકો કોતરી 

કહાડવામાં આવ્યા છે તે ગૃહની અતુપમ શોભા આજે 

લગભગ સઘળી અદૃશ્ય થઇ છે. કડેવાયછે કે, જટ તથા 

મરાઠા લોકો આગ્રા ઉપર ચડી આવ્યા અને અગ્રાના 

કબજો મેળવ્યો તે વેળા તેમણું આ ગૃહમાં' રસોઇ કરી 

હતી. ગભીર ધુમાડાને લીધે દિવાલો ઢાળી, થઇ ગઈ 

છે, આપણુ શહેનેશાડુ જ્યોર્જ પંચમ ન્ત્યારે આ 

સકખરાના દર્શને આવ્યાઃ હતા ત્યારે આ ગ્રહને! . કેટલેક 

અશશે ઉધ્ધાર થયો હતેઇ.. 
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આરામ ખોતુ તથા રૃકીયા સુલતાના અને શાહુલમના 

-દીફરા સુલેમાન શીકેોહની કખરો નજરે પડે છે. 

સમકબરાની ઉપર ચઢતા એકથી એક નાના એવા 

પાંચ મજલાની એ ઈમારત છે પાંચમાં મજલા સિવાય 

ચાર મજલા એક શ્વાસે ચઢયા નાએ; કારણુ કે રાતા 

પત્થરના એઓરડાએ સિવાય ખીજીં નવા લાચક કાઈ નથી 

પણુ સર્વથી ઉપરનો મજલે ચિતાકર્ષક છે તમામ સફ્રેદ 
મારખલની કેતતર કામની જાળી ચારે ખાજીની દિવાલ 

બનાવે છે. નીચેની કબરની બરાખર ઉપર તેની પ્રતિરૃપ 
તરીકે સફાઇદાર સગેમરમરની ખાલી કબર (૯૦૪૦૬૦72) 

દેખાવ આપેછે મથાળે છાપરૂ અથવા ઘુમટ નથી પણુ 

પહેલાં કીનખાખતુ છત્ર કભર ઉપર ઝુલતુ હતુ કે જેને 

ભ્રરતસુરના જવાહીરસીંગ ઉઠાવી ગચેા હુતો ક 

દરવાજા ઉપરનો ૧૬૧૩ નો સન રેખાડેછે ફે, એ 

ઇમારત જે અડક્ખરે પોતે આરભી ઢુતી તે જહાંગીરના 

વખતમા પૂર્ણ થવા પામી.ક* 

મલર સાહેબે આ મડબરાની ટોચે ચડીને પૂર્વા 

દિશામાં આવેલો! પૂર્ણચ'દ્રનાં માફક પ્રઠાશતો તાજ મહેલ 

નોચો હતે, લે લખે છે કે:-- 

ક આશ્રા દિલ્લી પૃ૦ ૩૮ 

ક્ર 
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રીત શેક્સપીયર ગ્રેષ્ઠ ગણાયછે, તેવીજ રીતે અકબર 

પણુ સશ્રાઢોમાં મહાશ્રેષ્ઠ અને અનુપમ ગણાવે! નેઇએ. 

અગ્રે જે પૃથ્વીને પવિત્ર કરી હુતી; તે પૃથ્વીના એક 

સામાન્ય અધિવાસી તરીકે સે તેની સમાધિ પ્રત્યે 

એટલું ખધું માન પ્રદર્શિત કર્યું હતું કે, પૃથ્વીના અન્ય 

સમ્રાટો કે જેમના ઇતિડાસથી હું માહીતગાર છું. તેમના 
જાઈ પ્રત્યે હું એટલુ માન પ્રદર્શિત કરૂં નહિ.” 

મફખરાની બહાર દરવાજાની પૂર્વમાં એફ 

ક'ચસહેલ છે. એ બે મજલાની ઇમારત છે, આ મહેલ 

સત્તરમાં સૈકાની શરૃઆતમાં બાંધવામાં આવેલો હતો. 
એતે ખાદશાહુ જહાંગીરની બેગમ નેધખાઈનુ' વિલાસ 

સ્થાન કહેવાયછે. મોગલ સસ્રાટોના સમયની શિલ્પકળાને 

આ એક સુંદર નસ્રુનો છે. આ મહેલ ઈટેોથી ચણેલો 

છે, છતાં એમાં લાલ પત્થર અને આરસ કોઈક ઝેઈક 

સ્થળે વપરાચોછે. એટલુંજ નહિ' પણુ ખારીના ઉપરના 

ભાગપર સુંદર નકશીવાળા “ ટાઈલ્સ' પણુ વપરાયા છે એ 

ઇમારતની મરામત લોર્ડ કર્ઝને કરાવી ઢુતી, 

સિકદરાથી થેદડે ટ્ર એજ સથુરાની સડક ઉપર્ 

સરીયુમ જમાનીનો રેજો છે. એ રાજે જે કસ્પાઉન્ડમાં 
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કે, તે અમવમા મિક્દર વોદીને! ભાગ હુતો નને અકખરતી 

બેગમ મરીયમ જમાનૌની એની અદર કખર છે અતે 

ખ્રિસ્તી લોકોએ એક ચચ પણ ખતનાવેલુ છે 

મરીયમ જમાની જ્હાગીરની મા થાયછે મરીયમના 

નામ ઉપરથી એમ અતુમાન કરવામાં આવેછે કે, તે 

પોટ્ટુંગીઝ ખ્રિસ્તી ઔ હતી, પરતુ ક્ડેવાસા આવેછે કે, 

અકબચ્ની માને મરીયમ સકાની ટહૅતા હુતા. જહાગીરતી 

સા ભરીયમ જમાનીના નામથી મખ્યાત થઇ તે રાહ 

બફ્ઠારીમલની દીકરી અને જયસુરના રાજા ભગવાનદાસની 

ખ્ડેન હુતી તેના લગ્ન અકબરનાં સાધે હીજરી સત 

€૯૬૮મા સાભર સુકામે થયા હતા અને ઇ સ ૧૬૨૩માં 



ડઝતેહપૃર સીડી. 
"૭ 

(શહેનશાહુ અકખરની રાજધાની ક્તેહ્પુર સીક્ટી 
આથાથી નૈત્રત્ય ખૂણામાં ર૪ માઈલ ઉપર હોઈ, ખી, ખી. 
એન્ડ સી આઇ. રેલ્વતી આગ્રા બયાના લાઈન ઉપર 
સ્ટેશન છે, આગ્રા ફ્રોર્ટ સ્ટેશનથી રેલ્વે ટ્રેઇન સારક્તે 
ત્યાં જઈ શાકાયછે. એ સિવાય ઘોડાગાડી અને માટરાથી 
પણુ પાષ્ટી સડકના રસ્તે જઇ રાફાય છે. સડકની ખને 
ખાજુએ સુંદર વૃક્ષાની ઘટા ઘણી સારી આવી રહેલી છે. 
પરતુ પ્રવાસીએ માટે રેવ્વેનું સાધન ઉત્તમ છે ) 

“ જીસસે કણી છે કે, દુનિયા એ તો પૂલ છે, તેની ઉપર 

થઇને ચાલ્યા જાઓ; પણુ ત્યા ઘર ન ખાધતા.” (અયબર) 

ફતેહપુર સીક્રીની એક સમયની અતુલનીય સોભાતું 
વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી જેમસું એકવાર ઉઠત નગરી 
ગ્રયક્ષ નેઈ નથી, તેમને તેનુ' સન્દર્ય સમજાવવાનો 

પ્રયત્ન કરવો તે કથા છે, ભારત વર્ષના સદર્યનુ” વર્ણન 
માત્ર વાંચવાથી તેની મહત્તાનો પૂરપૂરા ખ્યાલ આવી- 
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શકતો નથી, તેમ ઉક્ત પ્રાચીન નગરીના વર્તમાત અવરોવો- 

છ'ડિચેરાો નયા વિનતા તેતે યથાર્થ ખ્યાજ આવવો અસ” 

ભવિતછે. 

સાંપ્રત સમ્રાટ મહાન પ્રતાપાન્વિત મોશલ રશહેન- 

શાહુ અકબરની જનશૂન્ય રાજધાની ક્તેહુયુર સીકી પ્રત્યે 

નજર નાખતાં તે આપણુને પોતાની પૂવ જાહોજલાલી 

તથા જનકે(લાહલની સુન" સ્મૃતિ કરીને રૂદન કરતું 
દૃધિગાચર થાયછે. ત્યાંની પૂરાતન કાળની ફેટલીક ભવ્ય 

ઇમારતો હાલમાં માત્ર ખ'ડિયરો રૂપેજ વિધમાનછે, પરતુ 

આપણી અ'ગ્રેજ સરકારને હસ્તે તેમાંની કેટલીક ખડિંયર 

ઇમારતોને! જીર્ભૌધ્ધાર થતે! જાયછે. 

મહાન શહૅતશાડુ અકખરતાં એ કિર્તિસ્થભર રૂપ 
નગરની મશ્જીરો, તથા શાહી મહાલયોઃ કેટલેક જશે 

સારી ચ્થિતિમાં વિદ્યમાનૅ છે. પણુ ખાદીની ખધી ઇમારતો 

સર્જભક્ષક અનત ફાળના ઉદરમાં ક્યારતીચે સમાઇ 

ચૂકીછે. આ અવનિ ઉપર એક સમયના પોતાના એશ્વર્યતો 

દભ, શિલ્પ શાસ્રીઓની કાર્યનિપૂણુતા અને ભૂતકાળના 
અર્ષવિક્ટુપ્ત ઇતિહાસના કેટલાંક ચિન્હ મૂકતી ગઇછે 

-કેટલાકૂ ઇતિહાસ કર્તાએ લખેછે કે સુરાતન 

સમયમાં સીકી એક નાનુ' સરછુ' ગાસડુ હતું હજરત 
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રેખ સલીમ ચીર્તી, તે સમયના મહાન ઓલીયા ૨. અ. 

સ્થળ માર્ગે મક્કા, એશિયા માઈનર, સિશ્થિ, તથા ખગદાદ 
આદિ ક્ર દેરે।માં ચાત્રા કરી છેવટે ક્તેહુયુર-સીકી પાસે 

એષ પર્વત ઉપર નિર્જન ગુકામાં રહી ઈશ્વરોપાસનામાં 

જીવન ગાળતા હતાં. ઇં. સ. ૧૫૬૪ માં શણેનશાહુ અઠખરે 

એક ચઢાઇ પરથી પાછા ફરતાં રસ્તામાં સીકી ગ્રુકામે 

શેખના નિવાસ સ્થાનની પાસેજ સુકામ કર્યોં, અકખર 

ખાદશાહુને કાંઈપણુ સ'તતિ નહિ હોવાથી તે રાત્રી દિવસ તેજ 

વિષયની ગહુન ચિ'તામાં નિમગ્ન રહેતો ઢુતે- બાદશાહની 
અસછ્ા હદય વેદનાની જાણુ થતાં મહાન ઓલીયા ઝુરૂષ 

રેખ સલીમ ચિરશ્તીએ દયા લાવીને તેને પુત્ર પ્રાષ્તિનુ' 
વરદાન આપ્યું. તેમણે બાદશાહને વરદાન આપેછું હોવાથી 

ખાદશાહે લ્યા આગળ પર્વત શૃગપર સુંદર રાજવાડો 
અપાવ્યો! થોડાક દિવસ પછી ખાદશાહુને ઘેર સુત્રને 
જન્મ થચેો. મહાત્માની કૃપા--વરદાનથીજ પોતાને પુત્ર 

મ્રાશ્તિ થઇ છે. એમ ધારીત્તે બાદશાહે કૃતર્રતા તેમજ 

શક્તિને અતુસરીને તે પુત્રનું નામ પણુ “ સલીમ” રાષ્ઝું 

જે સિહાસનારૂહઢ થતાં “જટાંગીર” ના નામથી 

એળખાવા લાગ્યો. 

અફખરે ક્તેહપુર-સીક્રીને પોતાની* રાન્્ત્યધાનીનુ* 
સવરૂપ આપ્યું, મહાત્મા આશ્રમમાં રહેવાથી પોતાન” 
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તેમજ પોતાના કુટબ પરિવારતુ' ઠલ્યાણુ થરો એ વિચાર 

સનમાં ૬૬૬વતાંજ પ્રજુલ્લિત થઇ જતો હતો. પરતુ તેના 

સુત્ર અ્્ટીમના હૃદયમાં પોતાના પિતાની મજળલેચ્છા 

ઉદ્ભવી નહી. તે પોતાની રાજ્યધાની ત્યાંથી ચોડેક દર 

લઇ ગયો, ત્યા? બાદ તેના પુત્ર શાહુજહાને તો! સેકડો કોમને 

અ'તરે આવેલ દિવ્ટીને રાજધાનીનું સ્વરૂપ આપ્યુ. 

અકમરે રુ”રાત ક્તેડ કીધા યછી એ રાહેરત' 

નામ કૂતેહયુર-સીકી રાખ્યુ, તે પહેલાં માત્ર સીકીવાં 
ત્ામેજ ઓળખાતું ઇત્તિઠાસ ગતિષ્ધ ઇ. સ. ૧પ૫૨ણતુ 

યુધ્ધ બાદશાહ બાબર અને ચિતોડતા રણા સગ વચ્ચે 

એ સિક્ીના મેદાનમાં ચયું હતું જેમાં રણા સગને 

સારવાડના ખીજ ખડિયા રાન્તએા સહીત ભારે હાર 

ખમવી પડી હુતી 

ક્તેહુર-સીકોની પર્વતમાળા અહઠુ ઉચ્ચ નથી, 

તેમજ એટલી બધી પહોળી પણુ નથી માત્ર લ'ાઈમા 

પૂર્ફ દિશાથી લઇને દક્ષિણુ-પશ્રિમ દિસા તરક 

હું દ્ર સુધી વિસ્તરીત ગઇ છે. ક્તેડ્યુર-સીકીથી એક 

પો, ર્સુદર, ૬ૃક્ષદિથી સુચાભિત માર્ગ આગ્રા પર્યત 

[વેલાઈે- તેં માગ” ર૪ માઈલ જેટલેોછે જે સ્થળે 

રત ઉપર ચડવાની શરૂઆત ચાયછે તે સ્થળે 
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“આગ્રાઠ્દાર” નામનો એક સુંદર અને સુદઢ દરવાજે 

તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. દરવાજાની ખને ખાજીએથી 
૨૦ પુટ ઉચી દીવાલે! પર્વત ઉપર ખહુ લખાઈ પર્યત 
ચાલી જાયછે ઉક્ત કિલ્લાની અને નગરીની પરિધિ ૭ 

સાઇલતી ટતી એમ કહેવાય છે. ઉક્ત કિલ્લો એવી તો 

ખુભીથી બનાવવામાં આવ્યો હુતતો કે, નગરમાંતુ સેન્થ 

કિલ્લા ઉપર સહેલાઇથી ચડી શકે અને તેના અ'તિસ 

લ્રાગ પાસે આત્મ રક્ષા કરી, શત્રુ પક્ષ, પત્યે ગોળા-ગાળી 

આદિ ફેકી શકે, કિલ્લાના એક ભાગમાંથી ખીજા ભાગમાં 

જવું હોય તો જઇ શકાય, એવે! માર્ગ પણુ કિલ્લા ઉપર તૈયાર 

કરાવાવસાં આવ્યો હતો, વર્તસાનકાળે એ ફિલ્લાનો ઘણે 
ખરો અશ જમીન દોસ્ત થઈ ગંચેો છે કિલ્લા ઉપરાંત 

પર્વતની બન્ને બાજીએ કેટલીક એવી ૪મારતો હતી, કે તે 

ઉલ'ઘન કરી ફોઇ પણુ શત્રુ અકેએક નગરમાં પ્રવેશ 

કર્ી રકે નહિ ઉક્ત અટ્ટાલિકાના અવરોષા પણુ આજે 

જ્યાંના ત્યાં પડ્યા રહ્યાં છે 

એક કાળે ફ્તેહયુર-સીકો જે મોગલોના એશ્ચર્યની 

પ્રહીપ્ત જ્યોતિ મધ્યે પ્રકાશમાન થઈ પોતાની ભવ્યતાતો 

ગર્વ ધરાવતું હુતું તે અત્યારે કાળચકયોં ભ્રમણુમાં 
સપડાઇને ભીષણુ અ'ધકારમાં છુડી ગયું. અને તેલ હીન, 
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જ્ચેતિ હીન, એવા પ્રદીપ્તનાં આપાર સ્વરૂષે તેના છર્ણ 
અસ્થિ પજર માત્ર હ્યાં પડ્યા રહ્યા હતાં. 

કેટલાક ઇત્તિહાસ કર્સાાએ રાજધાનીના ફેરફાર 

વિષે એવું જણાવે છે કે, તે સ્થાન આરોગ્યતાને હાનિકારક 

હોઈ ત્યાં પાણીની વિશેષ હાડમારી સહુત કરવી પડતી 
હુતી* 

ઉપર જે “આપશ્ચાટ્વાર” તુ” વણુન કર્યું તેમાં 

પ્રવેશ કરી તેને પાછળ રહેવા દઇ આપણે પશ્ચિમ દિશામાં 
આગળ વધવું નેઇએ. આાગ્રાઠ્ઠારમાં દાખલ થયા પછી 

જે રાજમાર્ગ (સડકે) ચાલવાનુ' છે, તે રાજમાર્ગ છેક 
સીધો નશી પણુ ધીમેધીમે ચઢાવ વાળો થતે! જાયછે 

કઇફ ગઈ ચાલતાં એક દરવાજે મળેછે જેને 

“તેોબતખાનું” કહેછે અહી' શાહી જમાનામાં સવારસાંજ 

નફીરી તથા નગારી વગાડવામાં આવતા હુતા આગળ 
જ્મણી ખાજાએ શાહી “ટ'કશાળ” (101180) મળેછે 

તેની સામે “ખત્તનુ'” (1'₹૦૪૩૫૪૩/) છે. માર્ગની 

અનને બાજીએ જર્ણું શીર્ણુ પડી ગએલી ઢવેલીઓની હાર 

ભૂતકાળનું સ્મરણુ કરી કરૂણુ સ્વરે વિલાપ કરી રહીછે 

એવી રીતે એ* આખે માર્ગ પસાર કર્યા પછી એક મનોર 

રાજસુરીના દર્શન થાયછે. 
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આ ઈમારત આ કાળે પણુ પર્વત પૃઇતે અલજૃત 

કરતી અડગભાવે ઉભી રહી છે, તે રજસુરી રાતા આછા 

ભ્રૂખરા પત્થર પડે ખધાયલી છે જે નેવાથી જાણે કે આ 

વિશાળ નિર્જન પ્રદેશમાં કોઇ એક વિધવા સૈનભાવે 

અ'તઃફરણુથી શેકતુ' કરૂણુ સંગીત ગાઈ રહી હોચ આવો 

ભાસ થયા વિતા રહેતો નથી. 

એ રાજસુરીમાં--પ્રવેશકરતાં સર્વ પહેલા એક 
વિશાળ આંગણું દૃષ્િગાચર થાયછે તે આગણું ૩૬૦૮૧૮૦ 

પુટ જેટલું લાણુ“પહોછુછે તેની પશ્ચિમ દિશામાં મધ્ય 
સ્થળે અડખરનો વિસ્તૃત “ દિવાને આમ” (81 

૦ હં॥વેઇ10336 અથવા ઝવ ૦ર 2110110 

“પ્રવે1€૧૦૦ ) કિવા દરઆાર્ગૃહુ આવેલું છે. અન્ય સર્જ 

દિશામાં લાલ પત્થર વડે બાંધેલા ભવ્ય પ્રાસારો સુંદર 

રૂપે શોભી રહ્યાં છેઃ દિવાને આમતો ખાસ એરડે ૨૩% 
પુટ લાંબો અને ૧૫ ષુટ પહોળો છે અને તેને ૧૦ પુટ 

પહોળા વરડાછે દિવાને આમથી લગભગ ૬ ષુટ ઉચાઇ 

ઉપર કમરા (ઓરડા) છે, તે બેગસમાની પરદાદાર 

બેડક છે દિવાને આમની અંદરથી નીકળી “દકતૃરખાન” 

માં પહાંચાય છે; એ સચ્રાટ અકબરતનુ દકફુતરખાનુ" હતું. 

તેની સામે અકખરની “ ખાબળગાણછુ ” (₹0%5૦ ૦? 
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22૦0531૬) અને ' મહેલે ખાસ” છે અદર દ્ાષ્યવ 

થતા ડાબી બાજુએ એક બે મજલાની ઈમારત છે જેમા 

અડખબરના રહેવાના ખાસ ઓરડા છે નીચેના ભાગમા 

ઘણા તાઝા (ગોખલા) ખનેલા છે જેમા પુસ્તકો, કાગળે 

અને કીમતી ચીજો રાખવામા આવતી રગીન ખુલ 

વેલાતુ કામપણુ કેટલાક ભાગમા હાલ જણાય છે નીચે જળ 

વહેવાનો નોંકો તથા જળાશચોાની વ્યવસ્થા નેવાથી 

પૂર્કની સ્થિતિતે! કેટલેક ભાસ પાષ્ત થયા વિતા રહે 

ત્તેમ નથી અતગુર્ની ઉત્તર દિશામા એક જળાશય 

આવેલુ હતું, જે જળ શ્રુધ્ધ થઇ ને કળદ્વારા ઉચે ચડતું અને 

ત્યાર ષછી રાજ્યુરીમઃ કળ મારક્તે સર્જત્ર પહોચી જતુ, 
આ કળના ચિન્હો અત્યારે પણુ જેઈ શકાય છે આ નગરીને 

જ્ાઈપણુ ડુશ્મન એકાએક ઘેરી ન લઈ શકે તેવી રીતે 
સૈયાર કરવાની અકખરે ભાવના રાખી હતી અને તે મપ્ટે 
તેણુ પવત ઉપર એક મહાન સુદઢ કિલ્લે( નબાધવાનુ 

પડું શરૂ કરાવેલુ હેય એમ “ હાઘીપાોલ ” જેવાથી 

જણાઈ આવે છે 
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મહેલે ખાસની ઉત્તરમાં પાણીનો એક મ્હોઢો 

હોજ છે) એ હોજ પાણીથી ભરેલો રહેતો હેતો, મજકુર 
હોજમાં પાણી હાથીપોળ દરવાજાની પાસે વાળી નીકમાં 

થઇને આવતુ હછુ 

ઉત્તરમાં છોકરીઓની નિશાળ (0111 5૦13001) 
કે જેમા શાહી ખાનદાનની કન્યાએ કેળવણી લેતી હુતી 

ઇશાન ખુણામાં “ તુફી" સુલતાનાનો મહેલ ” 
(સમ્રાટ અકખરની સુખ્ય મહિર્ષી સુલતાના રૂકીયા 

ખેગમતુ વિશ્રાત્તિ મદિર) છે: જે ઘણાજ ખુખસુરત 
“છે એ માત એક રૂમ (એરડોા) છે જેની ચારે તરકફ્ વરડા 

કે તેની અદર જે છી મતી કામછે તે ઘણુજ ચિત્તાકર્ષક છે 

ક એને “ઝોલા ત બાલનનો મહેલ અને કેટલાક લેકે 
“ખોગમ ઈસ્તયુલના મહેલ યણુ કહેછે પરતુ અકબરની બેગ 
મોણમા ઇસ્તબુલની કોઈ ખેગમ હોવાને ઇતિહાસિક આધાર નથી 
ખનવા નતેગ છે કે, બેગમ સલીમા સુલતાનાને મહેલ હોય. 
સલીસા સુઉતાના હુમાયુની ખ્હેન ગુલરૂખ ખેગમની દીડરી હતી, 
પહેલા ખાનખાનાન બેરમખાન સાથે પરણી હતી, અને પાછળથી 
અ.ખરની બેગમોમા દાખલ થઈ હતી, જ્યારે જહ્ઠાગીર રાજ્ય 
કરતે! હતે, તે સમચે ૬૦ વર્ષની વચે હીજરી ૯૯૦ અનેઇ સ 
૧૯૧ગમા એનુ મરણુ થયુ હતુ તેને તેના પોતાના બાગમાં મોજે 
સીડાછુઝ (તાલુકે આરા) ક્તેડુપુરની સડડ ઉપર) પહ દક્તાવ 
વમા આવી હતી (રહનુમાચે ફતેહપુર સીકી ૪૦ ૩૮ ) 
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દિવાને આમની ખહાર પૂર્વ-દક્ષિણ છુણામાં એક 

હુસ્મામ છે, તેનો સ'બ'ધ તુર્કી સુલતાના મહેલ સાથે છે. 

એ મહેલની દક્ષિયુ “ હુષ્ઠીમયું' હસ્મામ ” જેવા લાયકછે, 
અસલમાં એ ભકખરનો હુસ્મામ હતો; પરંતુ હકીસોના 

ઘરા તેની પાઞે હુતા એ સાટે તે હુકીમના હુસ્માસના 

નામથી એળખાય છે. 

ગરેલે ખાસની ઉત્તર સેક “ પચ્ચીશી” ણેત્ર'0 
ખનેલી છે (જેવી રીતે આશ્રાતા કિલ્લાના સમનણુર્સમાં 
બતેલી છે,) તેની ઉપર પાસા (ગોટ) ને બદલે લોડીએ! 

(દાસીઓ) ને રંગબેરગી કપડાં પહેગવી બેસાડવામાં 
આવતી, અને જેમ પાસા એક ખાતામાંથી ખીજા ખાનામાં 

મુકવામાં આવે છે, તેમ દાસીઓ પાસાને બદલે બીજા 

નામા ફેરવાઈ જતી. થોકની ઉત્તરે “દિવાને ખાસ” 

(€૦1૫1૦ ઉદ્ાણ૦૪) છે. તેને “ગક ખભા” 

આટ્વે એક સ્ત'શતી ઇમારત પણુ ઢહે છે. દિવાતે ચામ એક 
અજળ જેવી ઈમારત છે, બારથી બે મજ્લાની ઈમાગ્ત જણાય 

છે, પરતુ અ'દરથી તેતાં જમીનથી ટાચ સુધી “ખુલ્લી પણ 

વચમા એક ભવ્ય અને સુદર સ્તભની ઉપર ઉસી છે એ સ્તંભ 

ઉપર સોનેરી નકલીઃર કામ હતું સ્તભની વચ્ચેની જગ્યા 

જપ અકખરને તખ્ત ગ્ડેતો, અને ચાર વજીર (ધાના) 
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ચાર ખુણે ખેસતાં, અમીર ઉમરાવો નીચે ઉભ્ના રહેતાં 

આ દિવાનખાનામાં દર જુકવાશ્ની રાત્રે વિદ્યા તેમજ 

ઇશ્વર્સાન સ'મ'ધી ( 27190291૪9 અને 310૦010૪51" 

0૦811) ખાખત પર્ વાદવિવાદ ચાલતે। જેમાં અકભર 

પણુ ભાગ લેતો. 

ઉિવાને ખાસની પાસેજ પશ્ચિમ ખાજીએ એક 

ખીજી ઇમારત છે, જેને “આંખ સાચેલલી ” ર૮૦ 
3226 8૦૭૮ 22૦૫5૭૦) કહેછે. કટેવામાં આવે છે, કે 

શાહુ અડ્ગગ મહેલની સ્રી સાથે અહીંથી આંખ 

મીંચાવણી રમતો! હુતેઇ પરંતુ એ ખાખત કઇ માનવામા 

ભાવતી નથી. ઈમારતની બાંધણી ઉપરથી કોઇએ ઉપજાવી 

કાહેલી વાત કગ્તાં વધારે સય એમા લાગતુ નથી, પરતુ 

ઇમારતની બાધણી ઉપરથી રત્ત ભડાર અથવા ઢીમતી 

વસ્તુઓનું સગ્રહુ સ્થાત છે, એમ અતુમાન થાય છે. 

ભાંખ મીચોલીની પાસેજ “ વાખાના ” (₹7051910ત0) 

ની ઇમારત છે. હોસ્પીટલની દક્ષિણ “ પચ્ચમહેલા ” 

નામની ઇમારત છે, આ પચમણહેલતો દરેક માળ માત્ર 

થાંભલાઓ ઉપર નિર્મેલેો! છે, અતે પ્રત્યેક ખીજ માળ 

પહેલા માળ કરતાં સ્હેજ ન્ડાનો છે તથો છેવટનો સજ્લેો 

જ્તો ન્ડાનો છે. ખરાબર ધ્યાત રાખી જતાં દરઆર્ી 
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સ્રીઓતું વિશ્ાંતિ સ્થાન હોય એમ જણાય છે. એ ઈમારત 

ઘણી શત્ય અને આકઢર્ષટ છે, તેમાં ચડવાની નીસરણી 
મહેલે ખાસની અજરથી છે. શરૃઆતમાં એ ઈમારતના 

૬રેક મજલાની ચારે તરક પત્થરની તાળીઓ લગાવી 

જુદા જુદા ઓરડા બનાવવામાં આવ્યા હતાં. એ ઈમારતના 

સ્તો! જેવા લાયક છે કારણુ કે, તેની બનાવટમાં હિન્ડુ 
અને સુસલમાત ડારીગરીનું મિશ્રણ છે. નીથેના મજહાની 

લ'બાઇ છર જટ અને પહોળાઇ પ૮ ષુટ છે, અને તેમાં 
૮૪ સ્તભેો છે. ખીન્નત મજલામાં ૬૫, ત્રીજામાં ૨૦, 

ચાથામાં ૧૨ અને પાંચમામાં માત્ર ૪ સ્તો છે; અને 

મથાળે ઘુમટ લટકે છે 

ખાસ શહૅકની પશ્ચિમમાં એક ખી? દરવાને છે 
તેમાં થઇને મરીયમનાં મહેલમાં દાખલ થવાય છે. એ 

બે મજલાની ઇમારત છે, એને “ સરીયમ જસાનીનો 
સહેલ ” કહે છે. મરીયમ જમાની જહાંગીરની માનું 
નામ છે. # આખી ઇમારતમાં રંગીન કામ ઘણુંજ સુંદર 

# મરીયમ જસાની બેગમ (એન! અસલ નામ ઉપર પડદો 
પડેલો છે, ) એ રાન્ત ખીહારીમલની સુત્રી ને મીરઝા 
રક્ત માનસીંગની ટ્રાઈ તથા ખાદશાહુ જહાંગીર (સલીમ) 
ની મા ચાય, છે. (રહેનુમાયે ફ્તેડસુર સીકી ". ૫૦) 

સમરીયમ જમાનીના મહેલને “5૦૧૩0 ડિ ૦ 

0વતત॥ 13૦૩૦ ” પણ કહેછે. 
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ખનેક્ષુ હતું; જેની ઝાખી કોઈ કોઇ જગ્યાએ હાલ 

નજરે પડે છે. કહેવામાં આવેછે કે, ફ્ીરદોશીના 
શાહુનામાને લગતાં દરેક બનાવના ચિત્રો એ ઇમારતમાં 

ચીતરવામાં આવ્યાં હતાં મરીયમ જમાનીના સખ'ધમાં 

કહેવામાં આવેછે કે, તે ખ્રિસ્તી ( 01195803 

380%) હતી, પરંતુ ““અર્જેતાજ” તે કર્તા 

લખે છે કે, એ અતુમાન છે તે રાજા ખીડઠારીમલની દીકરી 

અતે જયપષુરતા રાજા ભગવાનદાસની ખ્કૅન ઢુતી. 

ઇમારતની ખાંધણી ઉપરથી અતુમાને થાય છે કે, મરીયમ 

જમાનીને ખદલે એ સહેલમાં અકળરની પહેલી બેગમ 

પૈદી ૪રાની બેગમ રડેતી હશે. એ ઈમારતની લ'બાઇ 
૬૦ ષુઢ અતે પહોળાઇ ૪૮ પુટ છે 

મરીયમ જમાનીનાં મહેલની પશ્ચિમ અને 

દક્ષિણુ વચ્ચે “જેયખાધઇનોા મહેલ” છે, પરતુ એ 

મહેલને શરૂઆતથી જેધખાઈ સાથે સળ'ધ તેથી. 

શરણું કે, જેધળાઇ જઢહાંગીરની રાણી હુતી 2૮ એ મહેલની 

જ ૧ સમજે'તાજ ” નામનુ ઉર્ડુ પુસ્તક-ડર્નસા-વાહેદયાર ખાન 
૪./ પૃષ્ટ ૪૬ અને ષ૧ 

1 સગ્નાટ અકખસ્તે દશ સ્ત્રીઓ હુલી (સગ્રાટ અકબ? જ. ૧૮૬) 

2 નેધખાઈ (માનમતી)--નેધસુર નરેશ મહારાજા ઉદયસિ'હુની 
પુત્રી હતી હીત૪રી ૯૯૪ અને ઈ સ ૧૫૮૫ સાં જહાગીર 
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ખાંધણી ખીલકુલ હિં'ડુ ઢળની છે. મરીયમના મહેલને 

બદલે મરીયમ જમાની એટલે જહાંગીરતી મા એ મહેલમાં 

ર્રેતી હરી; કારણુકે જહાંગીરતા જન્મ અકબરને 

કૂતેહુપુર સીષ્ઠી જવાનુ' કારશુ રૂપ છે. વિચાર ટરવાથી 

જણાય છે, કૈ જહાંગીરતી માને માટે સર્વથી પહેલાં 

મહેલ વૈચાર થચઞો ડચે, કેમકે જહાંગીર પાટવી 

ઝુ'વ૨ પણુ હતો માટે તેતી માતાનો મહેલ સર્ષથી 

શવ્ય અને સુંદર પણુ છે, એ મહેલથી પડેલાં ખાસ 

સહેલ સુધી પરદાદાર રસ્તે! બનેલો હતો. ઉત્તરે ખીશ્વે 

ગ્મ્તો હઢરણુ મીનાર સુધી ચાવ્યો ગચો છે. 
(સદ્દીમ) સાથે લગ્ન થયાં, અને હીજરી ૧૦૦૦ (ઈ સ. 
૧૫૯૧ ) માં ન્નેધબાઇના પેટે શાહજહાન ને! જન્મ થચો તા. 
૩૦મી રખીઉસ્સાની હીજરી ૧૦૨૮ (ઈ ઞ ૧૬૧૮) નાં રાજ 
જેધખાઈ મરણુ પામી હતી, ( રેહતુમાય ક્તેડપુર સીકી 
પૃ, પ૯-૬૦) 

સતેધળાઈ--સેધસુરના રાજા ઉદેસીગની સુત્રી હતી ( મોહુકજે- 
રતે લૈસરીયા ભા. ર ર-૧૧) 

ઉપરાંત અ'બરદેશ્ાપિપતિ રાજા ભગવાનદાસે, બિકાનેકના 
રાન રાયસિ હે, તેના ભત્રીજા કેશુદાસે, રાજા માનસિદ્ના ગુત્ર 
જગતસિજછે, જેસલમીરના રાના રાવળ ભીસે તથા ખુ દેલ ખંડના 
રાજા રામચં દ્ર,વાઘેલા વગેરેએ પોતાની સુત્રીઓના લગ્ન કુમાર 
સલીમ (૪૩ાગીર) સાથે કર્યા હતા. 

(સટ અક: પૂ. ર૮૩ ફે 
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“ જેધખાઇનો મહેલ ” રતેહુસુર સીકીની ઈમારતોમાં 

એવા છે જે આજકાલની ઇમારતોને મળતો છે અને 

જેતાં એમ જણાય છે, કે બેશક એ રહેવાતું મકાન છે. 

ખાક્ઠી ઇમારતી, માટે લાંખો ખ્યાલ દાડોવ્યા છતાં 

સમજવામાં આવતું નથી કે; તે વખતે રહેવાની રીત 

ફયા પ્રકારની હરો, જેધખાઇનાો એ મહેલથી સબધ 

ખતાવવામાં આવે છે તે એવી રીતે કદાચ ખતી શકે કે, 

અકખર પછી જહાંગીર ફ્તેહુપુર સીક્ટીની સહેલ “કરવા 

અથવા દરગાહની જયારત (દર્શન) કરવા આવતે! હરે; 

તે વખતે તેની ખેગમ નજેધખાઇ એ મહેલમાં રહેવાનુ 
વધારે પસ'દ કરતી હરો. કારણુ કૈ તેના સ'બધ એ 

મહેલ સાથે પાછળથી થચો છે, અને સર્વસાધારણ 
વર્ગને તતે વાત યાદ રહી ગઈ છે, એટલે જેધળાઇના 

મહેલના નામથી હાલ એ ઈમારત એળખાય છે 

મહેલની અ'દર “પડેવત્ી” માં પહેરેગીરની ઓરડી 

છે. અતે ચોક ૧૭૯ પુટ લાંળા તથા ૧૬૨ ફૂટ 

પહોળા છે. દરવાનનની. સામેની દિશાએ એટલે 'પશ્ચિમ 
તરક “મદિર” હતું. મહેલથી લાગેલો બહારની ખાજીુ 
ઉત્તર “હુવા મહેલ” છે. તેના જવભભમાં દક્ષિણુ 

દિશાએ હુમ્મામ ( 8૮1 £8૦૦૩) છે, એ મહેલની 
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છત ફગુરાદાર અને ઉપર લીલા રંગની ચીનોવાળા ખપરેલ 
છે ખીજી ઇમારતોની છત તદન સપાટ છે 

જોધખાઇના મહેલથી હાગેલ્ુજ “ શુતરખાના ” 

(€401001 840105-) એટલે ઉટો ખાંધવાનો જગ્યા 
છે તેની આગળ “ઞઅસ્તબલ” એટલે ઘાડા બાંધ- 
વાતો તબેલો છે શુતરખાનાની લખાઇ ૨૨૦ છુટ બને 

પહોળાઈ ૨૫ ષ્ટ છે. ઘોડાના તબેલાની લભાઇ ૨૯૮ 

ખુટ અને પહોળાઈ ૧૨૪॥ ષટ છે, તેબેલામા પપ ઘર 
છે દરેઠમાં બે ઘાડા ખાધવાની જગ્યા છે એવી રીતે 
૧૧૦ ઘોડા ખાંધી શકાતા, અસ્તખલનો ઉર્તારે “ ખીર્- 

બલની દીકરીને! મહેલ ” અથવા બીરખલને મહેલ 
છે, રાજા ખીરખલતનુ' ખે સાળવાછુ' %ૃહ ખહુજ સુંદર 

રખાય છે. “કિન? સાહેબે લખ્યું છે કે, “આ પાવાણુ 
નિર્મિત ગૃહડતુ' કોતર કામ એવું તો મને(હર છે કૈ, 
સને તો એમજ લાગે છે કે, જે ઢારીગરા હાથી દાંત 

ઉપર વિવિધ નકશી દામ કરી પ્રેક્ષકોને સુગ્ધ ૩ર છે 

તેમણુ પોતેજ આવીને આ પ્રાસાદ નિર્માણુ કરેલો! હોવો 

જઇએ. આ ગડ વસ્તુ' રત્ન ભડાર રૂપે તે ઉપચોગમાં 

લેવામાં આવે; ત્તોજ તેની સાથકતા થઇ કહેવાય,” 
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નિપુષ્ત થઈ) ફમે કમે પોતાના અસામાન્ય ગુભૉંને લીધે 
એ હુજર સેનાતા સેતાપતિની પદવીએ પહોંચ્યો, અને 
અકબરના દરભારમાં ઉ#જવળ રત્ન રપે લેખાતો હતો 
ઉક્ત કવિવરે ઇતિડ્ાસમાં રાજા ખીરખલના નામથી 
પ્રસિદ્ધિ મેળવી છે. પઠાણે! સાથેતા એક વિગ્રહુમાં તે 
માર્યો ગયો, તેના મરયુથી અફઘરને સખ્ત આઘાત 
શયો ટત. 

ઉક્તુ મહેલને બીર્ણલ સાથે સબધ ખતાવવામાં 

શાવે છે, જે ઇ, સ ૧૫૭૨માં તૈયાર ચચો હતો. પરતુ 

એ વાત પ્રમાણ સિદ્ધ નથી કૅ ખીરભલની દીકરી તેમાં 
રહેતી સુતી. પારવા ઝુજભ અકખરની એકાદ બેગમતો 

મહેલ છે. કારણ કે પહેલાં તો એ વાત સાનવામાં 

ભવતી નથો ફે ખીરબક્ષને જતાનખાનાની પાસે જગ્યા 

આપવામાં આવે, ઉપરાંત અધુલટ્જલ અને ફ્રેજીતાં 

મકાતોથી પણુ ઉત્તમ કારીગરીનો મંહિલ ખીરખલનેા હોઇ 

શકે ર શરૃઆતમાં બએેગમોનાં મહેલે! તૈયાર થયાં હરો; 

અને એ પણુ તે અૈકી એક છે કૂરગ્યુસન સાહેબનો 

અભિપ્રાય છે કે, “ ખીરબલની દીકરી અકમરતી બેગમોમાં 
હલી,” પરતુ અબુલ કફજ્લે એ વાત ફેઇ જગ્યાએ 

લખી નથી મેથી સિદ્ધ ચાય છે ફે અકખરે ખીરગલની 

રીકરી સાધે લગત કર્યો નઘી, ર જ 

*અરજેતાજ પૃ૦ પ૩, 
નકનકાભાનેતએક 
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બીરબલ મહેલ બે મજલાની ઇમારત છે, અને 
તેની ખાધણી ઉપરથી હિન્દુ કારીગરોએ સૈયાર કરેલો 
ણેય એમ જલાય છે 'પરંતુ મનાવટ અરખી અને 
ઈરાની ઢબની છે, તેથી પણું સિધ્ધ થાય છે ડે, એ 
ઇમારત કોઇ હિન્દુ રજા અથવા તેની દીકરી માટે 
ખનાવવામાં આવેલી નથી ખીરખલ મહેલની પશ્ચિમમાં 
ઉત્તર બાજુની દિવાલના કમ્પાઉન્ડમાં એક નાની સરખી 
મસ્જીદ છે. જેતુ નામ “નગીનામસ્છીદ ” છે એ 
બેગમોની સસ્જીઠ છે, અને જનાના માર્ગની એક મહેશખ 
(તોરણુ) ના રસ્તે તેમા દાખલ થવાય છે તેને ચોક 

(આગર્ણું) ૫૩ છુટ લાળેઃ અને ૪૩ ષુટ પહેોળેઃ છે 

પરતુ દક્ષિણ તરફ હાલ ખુ"છ્ુ છે ઉત્તરે “રેવૃદ્ધી? છે. 
જ્યાથી હાથીપાોલ દરવાજે દેખાય છે 



૧૨૩ 

ખીરબલ સહેલની પાસેથી એક સડક નીચે 

તળાવસુધી ચાલી ગઇ છે. એ સડક “હાથીપોલ ” 

દરવાજા ( 8103910135 ઉત્૦) માં થઇને જાય છે. 

એતુ' નામ હાથીપોલ? એટલા માટે રાખવામાં આવ્યું છે 

જે, દરવાજાની ખ'ને તરક ૧૨૫ ષ્ટ ઉંચાઇની બેઠક ઉપર 

ખે હાથી અનાવેલાં ઢુતાં, હાથીઓની ઉંચાઇ ૧૩ ષુટ 

હેલી; અને ખને હાથીની સુંઢાને દરવાજાની મહેરાખ 

(તોરણુ) ઉપર મેળવી દીધી હતી એ હાથી ભાંગી 

તુટી સ્થિતિમાં હાલ નજરે પડે છે. 

હ્ાથીપોલ દરવાને ૪૮ છુટ લાંભા અને ૩૭ ષુટ 

, પહાળા છે, પશ્ચિમ ખાજુએ ૪૯ ષુટ અને પૂર્વ તરક 

૨૯ પુટ ઉચા છે એ દરવાજાની એક બાજુએ એક 

ઇમારત છે, જેને “કબુતરખાના ” કહેવામાં આવેછે 

પરતુ એ ઈમારત લડાઇના દાર્ગોેળો વિગેરે રાખવાની 

(10૪2232) જગ્યા હરી તેમાં ઘણાં ઘણાં કાણાં દેખાય 

છે એટલે તેને કણુતરખાના કહેવામાં આવ્યુ હુશે. 

ખીજી માજીએ એક ખુર્જ (ફૂગ) છે જેને 

“સગીન લુજ ” કહેવામાં આવે છે. અક્ખરે આ 

ઠેકાણે એક કિલ્લાનો પાચો નાખ્યો હતો! પરંતુ તે અપૂર્ણ 
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ખીરબલ મહેલ બે મજલાની ઇમારત છે અને 

તેની બાધણી ઉપરથી હિન્દુ કારીગરાએ તૈયાર કરેલો 

જોય એમ જણાય ઈે પરતુ સજાવટ અરખી અને 
ઇરાની હભની છે, તેથી પણુ સિધ્ધ થાય છે કૈ, એ 
ઇમારત કેોઇઇ હિન્દુ રાજા અથવા તેની રીકરી માટે 
બનાવવામા આવેવી નથી ખીરગવ મહેલની પશ્ચિમમા 

ઉત્તર બાજુની દિવાલના કમ્પાઉન્ડમાં એક નાની સરખી 

મસ્જીદ છે જેતુ નામ “નગીતામસ્છીદ” છે એ 
બેગમાની મસ્જીદ છે, અને જનતાના માર્ગની એક મહેરા 

(તોરણુ) ના રસ્તે તેમા દાખલ થવાય છે તેને ચોક 

(શગરણુ) પ૩ ડુટ લાબા અને ૪૨ ષુટ પહેળેો છે 

પરતુ દક્ષિણુ તરફ હાલ ખુ"છ્ છે ઉત્તરે “ડેવૃટી' છે 

જ્યાથી હાથીપાલ દરવાજે રેખાય છે 
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ખીરખલ મહેલની પાસેથી એક સડક મીચે 

તળાવસુધી ચાલી ગઇ છે. એ સડક “હાથીપાલ” 

દરષાજો ( કપદ]315ત:33 ઉદ્દટ) સ શ્ઈસે જાય જે. 

એતુ તામ હાથીપોલ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યું છે 

જે, દરવાનતની ખને તરક ૧૨ા પ્રુટ ઉંચાઇની બેઠક ઉપર 

ખે હાથી બનાવેલાં ટુતાં. હાથીઓની ઉંગ્રાઈ ૧૩ ષટ 

હેલી; અતે ખને હાથીની સુંઢોને દરવાજાની મહેશ 

(તરુ) ઉપર મેળવી રીધી હુતી એ હાથી ભાંગી 

તુટી સ્થિતિમાં હાલ તજરે પડે છે. 

હાથીપાલ દરવાને ૪૮ પુટ લાંબો અને ૩૩ પુટ 

: પહોળા છે, પશ્ચિમ ખાજુએ ૪૯ પુટ ગને પૂર્વ તરફે 

૨૯ પુટ ઉચા છે એ દરવાજાની એક ખાભ્તુએ એક 

ઈમારત છે, જેને “ કુખુતરખાના 7” કહેવાભાં આવેછે 

પરતુ એ ઈમારત લડાઇનેપ દાર્ગોળેો વિગેરે રાખવાની 

( ઊદઇટડેપ્ ) જગ્યા હરશે તેમાં ઘણાં ઘણાં કાણાં સેખાય 
છે એટલે તેને હબુતરખાના કહેવામાં આવ્યું હુરો 

બીજી આંજીએ શક ખુર્જ (ફૂર્ગ) છે જેને 
“સંગીન બુજ” કહેવામા આવે છે. અક્ભરે આ 
ડૈકાલે એક કિલ્લાનો પાચો નાખ્યો હતો ચરુ તે અપૂર્ણ 
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રથો હતો; કારણુકે તે ક્તેઠપુર સીકી છેડી આગ્રે ચાલ્યો 
ગયો હતે. જ 

હાથીપોલથી આગળ સડકમાં ઘજ્ષે! હાળ છે. 

એકદમ નીચે ઉતરતી સડક ચાલી ગઈ છે. અને ડાબા 

હાથ ઉપર એક સોઢેો કમ્પાઉન્ડ નજરે પડે છે, જેતે 

*કારવાનેસરા” (સમોદાગરાના કાફલા માટેનું સુસા- 

ક્રખાતુ'? કહે છે. હાલ એ ઇમારત ઘણીજ જર્ણુ-શીર્ણુ 
સ્થિતિમાં છે. તેનો! ચોક ૩૪૧ ષુટ લાંબે! અને ૨૭૧ 

જુટ પહોળા છે. દરવાજળે ખે માળનો હોઇ ઘણાજ 
સુંદર છે. દરવાજાની મહેરાબ (તોરણુ) માં પવાક્તરતું 
કામ ઘણુન મોહુક છે, 

કારવાને-મરાની પૂર્વમાં અને સ'ગીન છુર્જથી હાગેલી 
એક બે મજલા ઈમારતની ઢુરાળ છે. તેની લંબાઈ 
૩૫૦ પુટ અને પહાળાઇ પ૦ ષુટ છે. નીચેનો ભાગ 
ઘાડાતો તબેલો (5૮00105 ) છે. ઘોાડદ હાથીપોલ 

દરવાજાથી નીકળી સડક પરથી એંક દરવાજામાં દાખલ 
ચતાં હતાં, (જે હાલમાં નથી) ત્યાંથી કારવાને સરની 
છત ઉપર થઇ “અસ્તબલ” માં આવી જતા હતાં. 

ઔન્ત મજ્લાની ઉપર દક્ષિણ-પશ્ચિમ ખુણામાં એક ભાંગી 
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તુઢી ઇમારત છે, જેમાં અસ્તબલને દારેગો ( ખોર) 

શરતો હતો. પ 

સરાની ઉત્તર ખાજીુએ એક મિનાર છે, જેને 
* હુર્ણુમિતાર્ ? #* (30૯૦2૪ :00702*) તરીકે 

એળખવામાં આવે છે પરંતુ અસલ નામ 'હુરમ-મિનાર' છે, 
જેનો અપભ્ર"શ શખ્ઠ થઈ હુરણુ મિનાર થઇ ગયુ છે 

અહિ' જનાના પરદાને રસ્તે બેગમો શિડારની રમત નવા 

આવતી ઢુતી, એ સિનાર એક ચખુતરા ઉપર ખનેલેો 

છે. મણુતરા (વેરી) ૭૨ ચોરસ જટ છે અતે ઉચાઇ 
૧૦ ખુટછે) વચમા ખીને ચખુતરો ૪ પુટ ઉચે! અને 

વગ્ચેના વ્યાસ ૩૮ ષુટ છે. તેની ઉપર ૬૬ પુટ ઉચા 
મિનારો છે. ઉપર હાથી દાત લગાવવામાં આવેલા છે, 

એ શિતાર અત્યત સિતાર જણાય છે. સધ્યા સમયના 

રવીનારાયણુનાં -ષ્તવણું કિરણ! તેની ઉપર પડતાં તેનુ 

મતિબિખ થઇ એવું નયન મનાહુર તથા મનરજક ટૃર્ય 
૧જી ઢરછે કરે, ત્યાંજ ઉભા રહી તેને નિહાળ્યા કરવાનુ 

_મન થઇ આવેછે *# 

»* હરણુમિનાર સઅ'ધી ઘણી દત કથાએ છે જેમાથી એફ 
એવી પણુ છે કે, રાહેનશાહુ અકબરનો ખાસ હાથી સરી જવાથી 
તેની વાદગીરી તરીકે તેની કમર ઉપર એ મિનાર ખનાવવમાં 
આવ્યો હતો (રહેડુમાએ ફ્તેહયુર-સીફ્ટી. પૃ. ત્હ્ડ 



૧૨૬ ' 

શ મિનારની નીચે પાણીતુ' તળાવ હ્તુંડ જે 
છ માઇલ લાંણુ અને બે માઇલ પહેળુ' હતું. 

*જેસ્ટ' સાહેબ જણાવેછે કે, “ સાંયકાળના આગમત 
સમયે «યારે નભે મહડળમાં અસ'ખ્ય તારકે। પ્રકાશમાત 

જ્યોતિથી ઝળહળી રહ્યાં" હોય, ત્યારે તે! હું નાણુ મધુર 
સાય'કાળે ઈટલીમાં કરતો હોઉં એવો સહજ ખ્યાલ 
આવેછે, ત્યાર પછી ન્્યારે પ્રાચી દિશામાંથી તિશાનાથ 

પોતાનું સુખ ઉચુ કરેછે તે વેળા તોઃ «ણુ વસુંધરા 
પાતાના અગ ઉપર શ્વેત વસ્ત્રો પરિધાન કરી પોતાના 
શીદર્યથી માનવ હૃદયને વિચલિત કરી તેમતા પર્થ્રિમ 
અતે ચિંતાનું હરણુ કરી પોતાના સુમધુર હાસ્યથી તેમના 
હૃદયને આન'દિતિ કરી દેછે. પરંતુ તેજ વખતે તે નગરની 
ગુદ્ઠશા નેત્રો સમક્ષ ઉપસ્થિત થતાં માનવ હુદ્ય ડુ:ખતાં 

દરીયામાં ગોથાં ખાયછે. ” 

પાછા ફરતાં પર્જતમાળાની ઉચાણુવાળી જગ્યાએ 

પષાંચતાં અતઃપુરની નજીકમાંજ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ! દિશાએ 

પપ૫-૪૭૦ જટ જેટલા વિસ્તારનો શેક મોટો ચોક આવે- 
લે! છે. આ ચોકની પ્રત્યેક ખાજીએ ૫૦૦ ષ્ટ લાંખી પત્ય- 
રની એક અતી ઉચ્ચ તેમજ મજણુત દિવાલ ચધલીછે. ત્યાં 
ગળ પહાંથતાંજ પ્રયમ એડ પધચ*ડ તોરણુ ઓળ'ગી જતાં 

સઝ વિસ્ત્જુડ, એક ન૦૮ર પડદે, દન્ટેસ્ડું વારાન, શય રેલે 3. 
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તેવી પ્્ચિમ દિશા તરક શક “ જમે સસ્જીદ * ખતેલ્ી 

જ, જેતા વિષે એમ કફેહેવામાં શ્રાવેછે કે, સમક્ત 

શસ્ત્તર્મમાં એ પસ્છીદ સૈઇર્ય દ્રેષ્ટતામાં ગરદ્ધિત્ય છે. 

સ્ ૪, સ, ૧૫૪૧માં ખંધાચેલી છે, ભતે શરષ્ઠાની 

સરજીદતા નમુના ગ્રમાસે ખાંધવામાં આવેલી કહેવાય છે. 

મદજીદની શજાવટર્માં હદ કરી રીધીછે. 

અકુષરતા સમયમોં એ સસજીદસાં ઘણીવાર ધાર્મિક 

વાદવિવાદ થતો, અત્રેજ મુલ્હ્રાબાએે એક તવીર્તા 

(હખાશુ) ઉપર સહીઓ ફરી આપી હતી જેમાં ગ્ક- 
અતે ધાર્મિક પેશવા (ખલીક્રા) તરીકે કણુલ ફર્યો હતો, 
મે વખતે અકેખર સજહબે ઈલાહીનો ખુતભા પટમા 

મશજીદતા મીમ્મર ઉપર ઉભે! હતે અને ત્યાંથી માશ્ર 
ત્રદુ શએદ પઢા અને પછી અવાજ નીકળવા પાપ્ષો 
ર્તાહે છેવટે મીમ્મર ઉપરથો ઉતરી પડો અને મસ્જીટના 
ઇમામને સુતા પઢવા ભકામણું ડરી. એ ગો 
મછીએ લખ્યો હતો 

જેવી ર્તે મરજુદ ઝુંદર છે તેવાજ તેસે દરવા 
પણુ શવ્ય જને છુંદર છે. એ દક્ષિણુ બાજુએ છે તને 
ગુક્ષદ “દરવાજે” કરે છે, 
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એ દરવાજે પર્વતની ઉપર ૧૩૦ છુટ જેટલો 
ઉથા છે. ક્રગ્યુસન સાહેથ કહેછે કૅ,-“ પૃથ્વીની સપાટી 

ઉપર ઉભા રહીને આ દ્વારતુ' નિરિક્ષણ કરીએ છીએ 

તમારે તે એવો તો જુંદર લાગેછે કૅ ઘણું કરીને પૃથ્વીના 
જાઈ પણુ શાગમાં એના જેવો સુંદર પ્રવેશ-માર્ગ કિવા 

દર્વાસ્તે નહિ' હોય 7? 

અકખરે ખાતદેશ જીતવાની યાદગીરી તરીકે એ વિજ્ય 
પ્રદર્શક દરવાને ઉસે ઠરેલેછે. તેની ઉપર ઉભાં રહેતાં 
ભાષું* શગ્ત નગર ટૃષ્ટિ ગોચર થાયછે, પ્રવેશ દ્વાર 

ઉતરતી અર્ષ વર્તુલાકાર કમાનતા સભધમાં એટહુંજ 
જલુાવયું ખસ થશે ફે, શિલ્યકાશએ તેની રચતા તેમજ 

તે ઉપર અરખી અક્ષરા કોતરવામાં પોતાની સવ નૈષુણ્યતા 
અતે સદ્ય પ્રિયતાનો અત્યત ઉચિત શ્રેષ્ટ પરિચય 

જુરાવી ત્માષ્ચા છે, 
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ખુલ દરવાજાની ખને ખાજુએ સચ્રાટ અકબરે 

પત્રમાં કેટલાક સુંદર વાઢયો કેતરાવ્યાં છેદ એક તરફ 
એવા આશયતુ' વાક્ય કોતરવામાં આવ્યું છે કે “ઇસુએ 

કધ્ુ' છે કે, પૃથ્વી ગે એક માત્ર પૂલ છે; તેને પાછળ 

રહેવા દઇ તમે તે પૂલને એળ'ગીને આગળ ચાલ્યા 
જાએ. પૃથ્વી રૂપી સેતુ ઉપર આમેો!દદ-વિનોદાથે ગૃહુ 
ખૂ'ધાવચો નહીં. ને એક ક્ષણુવાર પણુ પૂલ ઉપર વિરામ 

લેવા બેસચો। તો ચિરકાળને માટે ત્યાંજ બેસી રહેવું 
પડશે, આ છવન ક્યણુભ'ઝુર છે. પ્રભુ સેવા અર્થે એ 
જીવતનો સહ્ુપયોગ કરા! કારશુ કે, પર જીવન કૈવું છે 

તેની કોઇને ખબર નથી, ” 

દ્વારની બીજી તરક આ પ્રમાણે એક પદ કેતર- 
વામાં આવ્યું છેઃ--“ પ્રાર્થનાની શરૂઆત કર્યા પછી જે 
ચિત્ત અન્ય દિશામાં ગતિ કરે તે! તે ઉપાસનાતુ' યથાર્થ 

કૂળ પ્રાત થાય નહીં. કારણુ કે એ ઉપાસતાથી વિસ્ખ 
થએલ! જીવ ઈશ્વરથી વિશેષ ને વિરોષ દ્રર યતો! જાય છે. 
દરિદ્ર અને દીન મતુષ્તનોને જે કાંઇ તમે દાન રૂપે આપી 
શકરો॥ તેજ તમારં ઉત્કટ સ'બલ (માર્ગવુ' ભાતું) છે. 
જે મતુષ્ય આ લેકનાં સુખ વૈભવોને બરેલે પરલોકના 
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વ્યવહાર કુશળ વ્યવસાયી છે. ઈશ્વરતે જે કાર્ય પિષ 

લાગે તે કાર્ય આપણે કરું; એજ ઈશ્વર પૂજાનો સર્વા 

ત્તમ માર્ગ છે ” 

સસ્જીડના ચોકની પૂર્જે વચ્ચમાં એક ખીને 

દરવાજે છે જેને “ પ્રાદશાહી દરવાજે ” કહૅ છે કેમકે 

અકખર મહેલથી નીકળી એન દરવાજાને રસ્તે મસ્જીદમાં 

દાખલ થતો હતો. એ દરવાજાની ઉચાઇ ૪૩0 છુટ છે, 

પરતુ એ ઉચાઈમા ઉપરના ખુરૃજેની ગણુત્રી નથી. 
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હતો, મકબરા ઉપર મદિર નિર્માભુ કર્યાની તેમજ 
રેખની મૃત્યુની તારીખ કોતરેલી છે. ઘણુ લોકે શેખના 
મકળરા પર આવી, સુરાદ માટે ચાદર વિગેરે અર્પણ 

કરવા ખાધા લેછે. કિલ્લાની ખીજી જગ્યાએ કરતા રોખ 

સાહેમની છીપથી મઢી લીધેલી ઢબર તેવાતે સુસાટ્રો 

ઘણું આવે છે. એવી બનાવટની ખુખી આગ્રા અથવા 

દિનહીની એક પણુ કખરમાં નથી. કળરની ચાર બાજી 
મારબલનાં કોતર કામનાં કઠેરા અને ચાર ખુણે સ્તભ 
ઉપર એક ઇત્ર (0૮310103) કારીગરાની ખુધ્ધિતો 
નસુના છે છત્ર અને સ્ત'ભની કારીગરી નૌધ કરવા 

લાયકછેઃ બન્ને તમામ મોતીની છીપ (14011103* ૦2 
204₹1) જડિત છે એકાદ બે દિવાસળીની રોશનીથી 

છીપ મોતીની માફક ચમકે છે. જે માણુસાઈ કારીગરી 

માટે ખરેખર આઢ્ીન ઠરવા લાયક છે. કેપ્ટન 

“લીએપોલ્ડ વૉન ઓર્લીફ' એતે રગીન પથ્થરોની ફ્લે- 

રન ટાઈન હબ ઉપર ખાધેલી અને એક સુંદર જવાહીરના 
(રત્નના) દાબડા ચીસાલ ગણેછે ક 

આગ્રાની સુરાહ્ન ઇમારતેમા કાજ મહેલ અને 

શેખની કબર સર્વોત્તમ છે. 

# ૧1 ૪ાંડ 11 1ર 97 €૨૪* 1.૦૦ 0૦1વે 17010 

૦૪લૌ ૫૦ ક 66 (આગ્રા દીનહી, ] 
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“૧ 6/૦6 7208૮16 07 £01૮19072 51107 

14 115 ]40ડવપ૦ 301 15 14717 ડ૫૮055૯વં છ? 

ઘા] 11 વેળ '-- 

રીખ સલીમ ચિસ્તી (૨, અ.) તે કેટલાક મુત્ર" 

પુત્રી હુતાં, તેમાંથી કેટલાક શાહી સમયમાં મોટા મોટા 

સાફા ઉપડ હતાં. રેખ સાહેબનાં નખીરાં ઇસ્લામ ખાત * 

ખગાળના ગવરનર પણુ રહી ચુઠયા હતાં. તેમના લગ્ન 

અછુલ કૂઝલની બ્ડૅન લાડલી ખેંગમ સાથે થમાં હ્તા, 
હીજરી ૧૦૨૨માં તેમનું મરણુ થયું, તેમતો મડભરા 
રેખ સાહેબના મકખરાની પૂર્વ ખાજીએ છે. જે લગભગ 
૫૦૦ ચોરમ પુટ છે, તેની ઉંચાઇ ૪૭૦ ષુટની છે- 
અદર ઇ સ ૧૫૪૧માં ખાંધેલી સફેદ સંગે મરમરની 
કખરછે અને મકબરા ઉપર ત્રણુ મારખલી છુમટ ચેલે છે* 

આજુબાજી ખીજી પણુ ઘણી ડખરા નેવામાં 

આવેછે, એ ચેખ સાહેબના ખાનતદાનના માણુસોની છે. 

સમાધિ મ'દિરની ચતુદ્િશામાં ગન્ય અમીર 
ઉમરાવાના મહાલયે! જીર્ણાવસ્થામા પણુ પાતાતું અસ્તિત્વ 

ટકાવી રહ્યા છે. 
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મરછીદની ઉતર-પશ્ચિમ બાજુએ “ અબુલ ફજલ 
અતે રેછ” ના મકાનો છે, તેની સુંદરતા નષ્ટ થઇ 

ચુદીછે. સ્ત'ભે! ઉપર મોનેરી કામ બાકી રહેક્યું જણાય છે. 

હાલમાં એ મકાનોમાં ગામનાં ખાળકોની નિશાળ ચાલેછે. 

મસ્જીહની પશ્ચિમે એઠ નાની જેવી મસ્જીદ છે. જે 

શિલ્પકારાએ ચેખ સાહેભ માટે ક્તેહપુર-સીકી રાજધાની 
શવા પહેલાં બનાવી દીધી ટુતી. એ મસ્જીઠ “સુ'ગૃત- 

રાશી મસ્જીદ” (51030 €૬૬૦૪૯ 1008- 

લૃપ૦) તા નામે ઓળખાયછે. 

એ મસ્જીદની ઉત્તરે “ુજર્।” (નિવાસ સ્થાન) 
છે. જેમાં શેખ સાહેબ શરૂઆતમાં આવી સકામ કરી 

રઊા ટુતા. એની પાસે અને જામે મસ્જીદની દક્ષિણુ- 

પશ્ચિમ બાજીએ એક ટ્ટેલું મકાન છે, જેતુ નામ 

“ર'ગમણેલ ” છે એની અ'ર તે કોઠડી છે; જેમાં જહાંગીર 

જન્મ્યો હતો? એ મહેલમાં ચેખની “ ચિલ્લાગાહુ ” 

(ભક્તિ સ્થાન) પણુ છે. ( 
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આવેલી છે. એ નૌસરણી દ્વારા નૌચે ઉતરી 

તળેટીમાં દાખલ થતાં તરતજ ખહારનતો દેખાવ નજરે 

પડછે એ બજર અત્યારે સમૃધ્ધિ હીન અને જતહીતે 

જણુાયછે અણુલ ક્જલે લખ્યુ છે કે “શ તળેટીમાં 

પૂર્વાધ્ત કિલ્લાની અ'ર અનેક સુંદર મહેલે તથા ઉદ્યાનો 

ખધાવવામાં આવ્યાં હતાં,” આજે એ સઘછુ ભાંગી તૂટી 
ગયું છે, ક્તેડપુર-સીકીનું' સમસ્ત સૌદર્ય એકમાત્ર 

સગચ્રાટ અકબરનેજ આભારી તું.” 

બુલ'& દરવાજાની પશ્ચિમે એક જળાશય ( પાણીનો 

વાવ) છે. જેને “ઝાલરા” કહેછે તેતુ પાણી ઘણું 

ઉઇડઠુછે ખુલ દરવાજનાં અતિ ઉચ્ચ બુર્જ ઉપર ઉભા 

રહી કેટલાક તરવૈયા લોકો કુદકા મારી અતિ નીચેના 

જળાશયમાં પડેછે. અને થોડી ક્ષણુમા પાછા નીચેના 

શ્સ્તાથી. જળાશય ખહાર સપાટી ઉપર નીકળી આવેછે. 

એ લેકે કહેછે કે અતિ ઉન્નત સ્ઘાનમાંથી માત્ર એડ્જ 

કુદકે નીચે પડવું અને પાછા ઉપર આવવું ચે અસાર 

વ'શપરપરાગત અભ્યાસજ છે સમા આશ્ચર્ય પામવા જેવું 
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નદી તે નગરી આજે નિઃશખ્ઠ અને નિસ્તખ્ધ ભાવે 

ઉભી રહી છે. કોઇ કોઇવાર એકાદ બે પ્રવાસીએ ગમ- 

ગીનપણું અહીં-તહી' વિઠ્ઠાર ટરતાં અને પાષાણુ ઉપર 
વિરામ કરતા દૃથ્ટિ ગાચર ચાયછે. કવચિતૂ ક્વચિત્ 
કબુતર કે હૉલાએ પ્રાસાદ ઉપરથી ઉડતાં ઉડતાં વૂ છૂ 

શખ્ટ વડે નગરીની વિષમ શાંતિનો લ'ગ કરે છે! એ 

પક્ષીએ પણુ જાણે કે, મતુષ્યોની પેઠે આવેગ પૂર્ણું 

હૃદયે પૂછી રહ્યા હોય કેઃ--“સમસ્ત જીવન શું આમ 

એકજ પ્રકારે વ્યતીત થઇ જશે કે ? એવે! ભાસ થાય છે, ” 

ત્યાંની પ્રત્યેક શિલા નહે પોતાનો પૂર્વ વૃતાંત 
સ'ભળાવવાને ઉત્કડિત હોય એમજ ભાસેછે. ઘણા દિવસો 
પછી એકાદ મતુષ્યતા દર્શન થતાં તે એક દીર્ષ નિશ્વાસ 
નાખી પોતાનો કરૂણુ ઇતિટાસ કહી સંભળાવવા સબ્ૂર્ણુ 
રીતે નગૃત થઈ જાયછે. 

“ત્ગય્યુર આગયા નકરો! નિગાર ટુસ્તમે ચડસર, 
નવોઢુ રગે હિનાખાકી નચશ્મે સુર્મસા બાકી, 
મીટી સારી અદાચે ઉડગચે ને બનકે સખનકરો, 
ન અદાજે વર્કા'બાદી નનાજે હિહ્ારૂબા બાકી,” 

4124522.૬22.68.572.૬2., ક 

ન્ટ સમાપ્ત. 
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